
Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej

nr , z dnia .

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

1. 801 80195 Oświata i wychowanie - działania wspomagające technicznie, 4000szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
------------- - -----------

2. 851 85153 Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania) 45 000
------ -

3. 851 85154 Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm) 535 140
. _-~

4. 851 85195 Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i
44 000niepełnosprawnych

5. 852 85203 Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 256 800dla dzieci z terenu Tczewa
-------- -----~-

Pomoc społeczna - zadania z zakresu działalności charytatywnej,
6, 852 85295 szczególnie w zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla rodzin 23 000

i osób ubogich lub znajdujących siEi.!w trudnej sytuacji życiowej
----.-_ .. -_._--~--

7. 854 85412 Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin 50 000niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo
------- ..-

8. 900 90013 Schroniska dla zwierząt - utrzymanie Azylu dla bezdomnych zwierząt 140 000
----- ----- ..--- ------

9, 921 92105 Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: 127000
koncertów, wystepów artystycznych, spektakli, wystaw itp.

-----~~. -------

10. 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000
__ .0 ______ .. -- - ------------ ------

11. 926 92605 Kultura fizyczna i sport - szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów 250000i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży

Ogółem 1 524 940



Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej
nr z dnia .

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

rozdz. 90011 w złotych

I. Stan środków obrotowych na początek roku

II. Przychody

2960 wpływy ,z tytułu opła.t za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie
wymogow ochrony srodowlska

III. Wydatki

Urządzanie terenów zieleni

4210 zakupy materiałów i wyposażenia
--- ---------.-- ------- - •••• ----. ----_.---._- --- o • __ ••• _

4300 zakup uslug pozostalych

Pozostałe wydatki

4~09 zC3_k~p_u~~ujJe.0_zostałtc~__
w tym:

------------------- ------------

- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska
___________________________ ._. . . __ ._~ u • __ '".

- konsulting w zakresie ochrony środowiska
----.-- ... -------." --- .. -- ... -- -------- -- ---------._---_.- --- ---

- usuwanie zagrożeń ekologicznych
-.-----------.~~---- - ----------~------- .------ -----

4430 różne opłaty i składki

Stan środków obrotowych na koniec roku

Lp.

1.

2.

3.

IV.

Edukacja ekologiczna

4110 składki na ubezpieczenia społeczne
---- ------- --~---_ .._-_._------ -- -" -.--- ... --------------

4120 składki na Fundusz Pracy
._----~- - -- -------------- - - --~--- --~

4170 wynagrodzenia bezosobowe
---------.---- - ------ --- ----_._---~

421 O ~_ak~eY-ł!l.ateriałów J wY'P0sażenia
4.~40 z~ku~J)om~cy dy~aktycznxch _

__4270_!~l<upusług !e~?ntowych _
4300 zakup usług pozostałych

10 000

400 000

400 000

400 000

90 000

6000
600

39000
18 000
5400
3000

--~-----------_._-

18 000

130 000

20 000
...--- .._~-~ ----- --

110 000

180 000

165 000

56 000
-------------.

9000
.- ..------ ._---.

100 000
-.------- --------

15 000

10 000



Przedkładany projekt budżetu miasta na 2007 rok został opracowany w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-25!2006 z dnia 11.1O.2006I. informujące

o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2007 rok oraz o planowanej na

2007 rok kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010/5/MKJ06 z dnia 25.1O.2006I.

informujące o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu

administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania

własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,

- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD-

421/19/06 z dnia 23.1O.2006I. informujące o wysokości dotacji celowej na zadania

zlecone gminom związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych uwzgl~dniające zmiany od 1.01.2007I.,

- przewidywane wykonanie roku 2006,

- własne szacunki w zakresie wpłYwów z majątku miasta wynikające z różnych form

władania gruntem oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego.

Kalkulacj~ wpływów dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych

przeprowadzono w oparciu o realny przepływ środków pieni~żnych na przestrzeni

ostatnich trzech lat, przewidywane wykonanie 2006 roku, przy jednoczesnym

uwzgl~dnieniu zmian obowiązujących od Ol. 01.200/I.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano jedynie w wysokości 101,74%

planu 2006 roku, pomimo podwyższenia stawek podatkowych na 2007 rok średnio

o około 2,6% (uchwała Nr XLIX/445!2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26

października 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości na terenie miasta Tczewa). Ma na to wpływ przede wszystkim:

- przewidywane wykonanie roku 2006, które kształtuje si~ w wysokości 17.850.000 zł,

tj. na poziomie niższym od ustalonego planu roku bieżącego,

- podj~ta przez Rad~ Miejską w Tczewie w dniu 28 września 2006r. Uchwała Nr

XLVIIJ/442/2006 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli,

budynków lub ich cZl(ści oraz gruntów w związku z nową inwestycją lub

utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją.
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Wpływy Z podatku od środków transportowych zaplanowano natomiast na poziomie

niższym od planu roku 2006 biorąc pod uwag~ to, że:

- przewidywane wykonanie roku bieżącego kształtuje si~ w wysokości 1.250.000 zł, tj.
89,28% planu,

- nast~puje systematyczny spadek liczby środków transportowych podlegających

opodatkowaniu z 1256 szt. w 2004r. do 1192 szt. w 2005r. i 1006 szt. na dzień 31

października 2006r.,

- na 2007 rok nie przewiduje Sl~ wzrostu wysokości stawek podatku od środków

transportowych na terenie miasta Tczewa.

Biorąc pod uwag~ przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od posiadania

psów, które z pewnością kształtować si~ b~dzie na poziomie niższym od ustalonego

planu roku bieżącego (około 44.000 zł, tj. 88% planu) oraz uwzgl~dniając fakt, że nie

przewiduje si~ wzrostu wysokości stawek podatku na rok przyszły, plan na 2007 rok

założono w wysokości niższej niż plan 2006 roku.

Wpływy z tytułu opłaty targowej pozostawiono na poziomie planu 2006 roku, z uwagi

na to, że wysokość stawek opłaty targowej na 2007 rok nie ulega zmianie,

a przewidywane wykonanie w 2006 roku powinno ukształtować si~ w wysokości planu
rocznego.

Wielkość wpływów z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie

należności ustalono na poziomie niższym od planu roku bieżącego, ponieważ w 2006

roku miały miejsce wpłaty jednorazowe dokonane przez Syndyka i Komornika

Skarbowego. Na poziomie niższym od planu 2006 roku ustalono również plan

dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

z uwagi na wi~ksze zaangażowanie wolnych środków przy realizacji budżetu w 2007

roku.

W zakresie podatków wymierzanych i pobieranych przez urz~dy skarbowe, wielkość

wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn oszacowano na poziomie niższym od

planu roku 2006r. z uwagi na zmiany ustawowe, które mają obowiązywać od

1.01.2007r., natomiast wielkość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno -

prawnych na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. W przypadku

dochodów z karty podatkowej, gdzie zauważa si~ tendencj~ spadkową wpływów,

zakładany plan na 2007 rok ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku
bieżącego.

Z uwagi na projektowane zmiany ustawy o opłacie skarbowej, które mają obowiązywać



od 1.01.2007r. i trudne do wyliczenia skutki finansowe tych zmian, wpływy z opłaty

skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w wysokości znacznie wyższej od planu

roku bieżącego, ponieważ w szacunkach uwzglttdniono wpływy z tytułu opłaty

adiacenckiej w wysokości 100.000 zł i renty planistycznej w wysokości 30.000 zł.

W zakresie dochodów komunalnych za podstawtt szacunku przyjttto przewidywane

wykonanie roku bieżącego oraz dane pochodzące z analizy przeprowadzonej przez

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym.

Dochody Urzttdu Miejskiego z tytułu dzierżawy gmntów i lokali użytkowych ustalono

na podstawie ilości zawartych umów i obowiązujących stawek za dzierżawtt

uwzglttdniając zmiany od 1.01.2007r. Natomiast w przypadku opłat za wieczyste

użytkowanie niemchomości za podstaw~ przyj~to ilość zawartych umów i obowiązujące

stawki opłaty uwzglttdniając tendencjtt spadkową wpływów z uwagi na zmniejszanie sitt

liczby użytkowników wieczystych związane z wykupywaniem gruntów na własność

z bonifikatą 99%.

Dochody z najmu i dzierżawy mlema komunalnego uzyskiwane przez jednostki

organizacyjne gminy zaplanowano na podstawie danych uzyskanych z tych jednostek.

Wielkość wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego szacuje sitt na poziomie

znacznie wyższym od planu 2006 roku w wysokości 6.600.000 zł.

Przewiduje sitt dokonać sprzedaży:

<, gruntów niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne,

wielorodzinne i usługi na kwot~

<, 30 lokali mieszkalnych na kwottt

<, gruntów na poszerzenie istniejących działek na kwot~

6.323.000 zł,

150.000 zł,

27.000 zł,

oraz uzyskać wpływy ze spłaty rat za sprzedane niemchomości na kwottt 100.000 zł.

Pozostałe dochody własne tj. z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe,

wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż

Miejską i inne uwzglttdniono w wysokości zgłoszonej prze te jednostki.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

przyjttto na podstawie zawartej umowy nr Z/2.22/III/3.2/110/041U/2/05 z dnia 30 czerwca

2005 roku o dofinansowanie Projektu "Centrum Wystawienniczo-Regionalne dolnej

Wisły w Tczewie" pomittdzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską Tczew.

Kwoty subwencji ogólnej przyjttto w wielkościach ustalonych przez Ministra
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Finansów i podanych w piśmie Nr ST3-4820-25/2006/1892. Natomiast wysokość

udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od

podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy przyj~to na poziomie nieco

niższym od planowanej kwoty ustalonej przez Ministra Finansów, ponieważ dochody

podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, a

przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-

szacunkowy.

Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej oraz na zadania własne realizowane

przez jednostki samorządu terytorialnego przyj~to w oparciu o zawiadomienie Wojewody

Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

Ogólna wielkość wst~pnych ustaleń dotycząca ww. dotacji celowych wynosi:

l) na zadania z zakresu administracji rządowej

z przeznaczemem na :

- zadania opieki społecznej

w tym:

• ośrodki wsparcia

• świadczenia rodzilUle

• składki na ubezpieczenia zdrowotne

• zasiłki i pomoc w naturze

• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zadania administracji państwowej

w tym: z przeznaczeniem na zad. inwestycyjne

- prowadzenie i aktualizacj~ stałego rejestru wyborców

- zadania związane z ochroną zdrowia

2) na zadania własne realizowane przez j. s.t.

z przeznaczeniem na zadania opieki społecznej:

• zasiłki i pomoc w naturze

• utrzymanie MOPS

• pozostała działalność - wyżywienie dla

osób potrzebujących

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień -

utrzymanie grobów i cmentarzy wojelUlych

20.965.846 zł

20.665.460 zł

684.000 zł

- 18.103.600 zł

207.660 zł

1.470.000 zł

200.200 zł

289.600 zł

5.000 zł

9.586 zł

1.200 zł

1.633.902 zł

910.000 zł

462.902 zł

261. 000 zł

4.000 zł

Ogółem dochody budżetu miasta na 2007 rok szacuje si~ w wysokości - 122.307.755 zł,

tj. o 7,88% wyższe od planowanych dochodów 2006 roku.
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Struktur~ ich przedstawia poniższa tabela:
w zł

Plan 2006r. Struktura Projekt Struktura Dynamika

Treść po zmianach w% w%
na 30.09. 2007r. 4:2

l 2 3 4 5 6

Dochody ogółem 113.375.884 100,00 122.307.755 100,00 107,88

w tym:
- dochody własne 57.386.170 50,62 65.506.510 53,56 114,15

- subwencja z budżetu państwa 30.529.409 26,93 30.353.904* 24,82 99,43

- dotacje celowe 22.295.000 19,75 22.603.748 18,48 100,93

- środki pozyskane z innych
3.065.305 2,70 3.843.593 3,14 125,39

źródeł

* w tym: wielkość subwencji na zadania oświatowe:

• w 2005r. - 23.938.270 zł,

• w 2006r. - 24.647.123 zł,
• w 2007r. - 25.078.205 zł.

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu miasta determinowane są zakresem zadań

własnych, jak i przede wszystkim możliwościami finansowymi budżetu. Kwoty

wydatków, jaką założono na 2007r. w wysokości 123.757.755 zł oparto na

przeprowadzonej analizie złożonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały

Urz~du propozycji projektów ich budżetów oraz przewidywanego wykonania roku

bieżącego uwzgl~dniającego prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych w wysokości lO1,9%

Brak możliwości zrównoważenia budżetu do wielkości potrzeb zgłoszonych przez

gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzydu nie pozwala na zwiykszenie

wydatków w wiykszym stopniu. Jednocześnie z uwagi na ograniczone możliwości

finansowe naszego budżetu nie zostały uwzgl~dnione wszystkie potrzeby remontowe

i zakupy inwestycyjne w zakresie zgłoszonym przez dyrektorów gminnych jednostek

organizacyjnych i naczelników wydziałów.

W zakresie wydatków majątkowych uwzgl~dniono zadania wynikające z Wieloletniego

Planu Inwestycyjnego miasta Tczewa na lata 2006-2013. W przypadku zadań

wieloletnich, uj~tych w załączniku nr 3 limity wydatków na wiet.oletnie programy

inwestycyjne w latach 2007 - 2009, które planowane są do ubiegania si~ o

dofinansowanie ze źródeł zewnytrznych, w budżecie 2007 roku zabezpieczono jedynie

środki na pokrycie wkładów własnych, tj. na opracowanie dokumentacji technicznej,
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projektowej i studium wykonalności.

W pełnej wysokości zabezpieczono natomiast środki na zakończenie realizacji zadania

"Centrum Wystawienniczo - Regionalne dolnej Wisły w Tczewie". które dofinansowane

jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zawartą

umową. Zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji nastąpi 31 grudnia 2006r., natomiast

zakończenie finansowe realizacji inwestycji 28 lutego 2007r.

Budżet po stronie wydatków zaplanowano w wysokości 123.757.755 zł,

natomiast prognozowane dochody stanowią kwot~ 122.307.755 zł. Planowany deficyt

budżetu miasta w wysokości 1.450.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2007 rok wynoszą:

Stan zobowiązań Gminy Miejskiej

21.900.000 zł i dotyczy zobowiązań:

* z tytułu zaciągni~tego kredytu inwestycyjnego w wysokości
* z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości

3.000.000 zł
18.900.000 zł

Tczew

750.000 zł
2.600.000 zł

4.800.000 zł 3.350.000 zł
na 31. 12.2006r. wynOSI

ROZCHODYPRZYCHODY
4.800.000 zł

razem

- planowane wolne środki z lat ubiegłych
- spłata kredytu na rzecz BOŚ S.A. w Gdańsku
- wykup obligacji komunalnych IV transza

Szczegółowy podział wydatków w poszczególnych działach gospodarczych
przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu
miasta na 2007r. oparty na przyj~ciu nast~pujących kalkulacji:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale w wysokości 1.120 zł dotyczą odpisu w wysokości 2% od
zrealizowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Dział 600 - Transport i łączność.

W ramach łącznej kwoty w wysokości 11.061.500 zł przyj~to nast~pujące rodzaje
wydatków:

- refundacja ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej - 2.083.000 zł,

- koszt utrzymania służby drogowej w zakresie oznakowania
poziomego, pionowego i bieżącej konserwacji dróg gminnych,

ubezpieczenie dróg gminnych 1.060.000 zł,



850.000 zł,
200.000 zł,

10.000 zł,
191.000 zł,

710.200 zł,

280.000 zł,
1.150.000 zł.

- 3.800.000 zł,
200.000 zł,
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w tym:
• bieżące remonty dróg i remonty nawierzchni ulic

wykonywane zgodnie z zawartą umową

• pozostałe remonty bieżące
• ubezpieczenie dróg gminnych

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - porozumienie

z Powiatem Tczewskim 220.000 zł,

- wydatki inwestycyjne - 7.507.500 zł,

wg szczegółowości zawaItej w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały Rady Miejskiej

w sprawie budżetu miasta na 2007r.

Dział 630 - Turvstvka.

W ramach środków przewidzianych w tym dziale proponuje si~ przeznaczyć kwot~

w wysokości 1.033.000 zł na:
- organizacj~ imprez rekreacyjno-turystycznych dla mieszkańców

miasta 16.000 zł,

_ wydatki inwestycyjne 1.017.000 zł,
wg szczegółowości zawartej w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały Rady Miejskiej

w sprawie budżetu miasta na 2007r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wielkość środków przeznaczonych na tą sfer~ działalności wynosI 10.527.700 zł

i stanowi zabezpieczenie nast~pujących rodzajów wydatków:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnym

Zasobem Mieszkaniowym
wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych

gospodarka gruntami i nieruchomościami tj. koszty szacunków
bieżących, wydzielenia geodezyjne, ogłoszenia w prasie,

opłaty notarialne, sądowe, podatek od nieruchomości

gminnych
wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynku

Tczewskiego Domu Kultury przy ul. Kard. Wyszyńskiego

remonty budynków komunalnych

Na zadania inwestycyjne proponuje si~ kwot~ 4.387.500 zł, których szczegółowy wykaz
został zawarty w załączniku nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu



miasta na 2007r.

Dział 710 - Działalność usłu1!owa.

Proponowaną kwot~ w wysokości 258.500 zł planuje si~ przeznaczyć na:
- koszty związane z opracowaniami projektowymi, urbanistycznymi,

ekspertyzami, itp. w zakresie planowania przestrzennego
- utrzymanie miejsc pami~ci narodowej, cmentarzy i grobów

wojennych, zadanie dofinansowane ze środków budżetu
państwa w wysokości 4.000 zł

- współfinansowanie przedsi~wzi~ć z Pracowniczymi Ogrodami
Działkowymi

Dział 750 - Administracia publiczna.

W ramach kwoty 10.638.445 zł proponuje si~ przeznaczyć na:

1) utrzymanie Rady Miejskiej

Są to przede wszystkim wypłaty diet dla radnych za udział
w posiedzeniach komisji i sesjach, a także wydatki rzeczowe
związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej.

2) utrzymanie Urz~du Miejskiego
w tym: wydatki bieżące

wydatki inwestycyjne

W ramach wydatków bieżących naj poważniej szą pozycj~ stanowią:
- wynagrodzenia osobowe

Kalkulacj~ wynagrodzeń przeprowadzono w oparciu o stan

osobowy uwzgl~dniający od 01.01.2007r. wzrost o 3 etaty (razem
145 etaty), z jednoczesnym uwzgl~dnieniem niezb~dnych środków
na wypłat~ nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla
pracowników odchodzących w roku przyszłym na emerytur~.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS

- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Urz~du
(w tym wydatki remontowe 440.000 zł)

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na
zakupy inwestycyjne dla Urz~du Miejskiego w wysokości
160.000 zł, w tym:

- 2 kserokopiarki 40.000 zł

204.500 zł,

34.000 zł,

20.000 zł.

350.000 zł.

- 9.455.845 zł,
- 9.055.845 zł,

400.000 zł,

- 5.397.966 zł,

l. 763.000 zł,

1.894.879 zł.
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- 20 zestawów komputerowych wraz

z oprogramowaniem i drukarkami
oraz środki na:

- instalacj~ wydzielonej SieCi okablowania
strukturalnego - II etap

- stworzenie portalu e-urząd zintegrowanego z
systemem obiegu dokumentów

120.000 zł

200.000 zł

40.000 zł

3) realizacj~ zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w tym: zakupy inwestycyjne 5.000 zł,

4) wydatki związane z promocją miasta

5) opłata należnych składek na rzecz organizacji i związków,

do których Gmina Miejska Tczew przystąpiła

6) różne wydatki związane z funkcjonowaniem miasta (nagrody
pieni~żne i rzeczowe Prezydenta Miasta, jubileusze itp.)

7) wydatki ZWiązane z przygotowaniem wniosków o

dofinansowanie z funduszy UE

8) wydatki związane z promocją realizowanych projektów
związanych z dofinansowaniem z funduszy UE

9) pozostałe wydatki inwestycyjne - projekt wdrożenia
zintegrowanych, interaktywnych usług administracji
elektronicznej dla przedsi~biorców i obywateli na poziomie
gmmnym

289.600 zł,

290.000 zł,

56.000 zł,

70.000 zł,

49.000 zł,

28.000 zł,

50.000 zł.

Dział 751 - Urz~dv naczelnych or~anów władzy państwowei. kontroli i ochrony
nrawa oraz sądownictwa.

Uj~ta w projekcie budżetu kwota 9.586 zł stanowi wielkość dotacji celowej na zadania

z zakresu administracji rządowej ustalonej przez Delegatur~ Wojewódzką Krajowego

Biura Wyborczego, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizacjv stałego rejestru

wyborców w 2007r.

Dział 754 - Beznieczeństwo publiczne iochrona nrzeciwnożarowa.

W ramach środków przewidzianych w tym dziale proponuje si~ przeznaczyć kwot~
w wysokości 1.363.500 zł na wydatki związane z :

- utrzymaniem Straży Miejskiej

wtym:
- 1.150.000 zł,
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• wynagrodzenia osobowe

W kalkulacji funduszu płac uwzglctdniono dotychczasowy stan

zatrudnienia w ilości 24 etaty i zabezpieczono niezb~dne środki na

wypłatct nagród jubileuszowych dla pracowników,

• pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

odpisy na ZFŚS

• wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem

Straży Miejskiej

- utrzymanie OSP

- obroną cywilną wykonywaną przez MIOC

- usuwaniem skutków klctsk ŻYwiołowych - wydatki Centrum

Zarządzania Kryzysowego

- konserwacją kamer wizyjnych oraz dzierżawą kanalizacji kablowej

- w wydatkach inwestycyjnych uj~to dotacj~ dla Powiatu Tczewskiego na

zakup samochodu gaśniczego dla KPP Straży Pożarnej w Tczewie

824.400 zł.

257.800 zł,

67.800 zł.

25.000 zł,

42.000 zł,

8.500 zł,

85.000 zł,

53.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób orawnych. fizycznych i innych iednostek

nieoosiadających osobowości orawnei.

W ramach środków przewidzianych w tym dziale, proponuje si~ przeznaczyć kwot~

135.684 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków, usług pocztowych i

bankowych związanych z rozliczeniem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności

budżetowych.

Dział 757 - Obsłu~a dłu~u oubliczne~o.

Proponowana kwota 1.000.000 zł stanowi zabezpieczenie:

- spłaty należnych odsetek od zaciągni~tych kredytów na budow~

oczyszczalni ścieków w Tczewie. Łączne zobowiązanie z tego tytułu

na 31.12.2006r. wynosi kwot~ 3.000.000 zł przy oprocentowaniu

3 % w stosunku rocznym. Raty są płatne w okresach miesi~cznych

- wykupu należnych kuponów za wyemitowane obligacje komunalne

w wysokości 25.000.000 zł. Na dzień 31.12.2006r. pozostało do

spłaty 18.900.000 zł. Odsetki są ustalone na podstawie rentowności

52-tygodniowych bonów skarbowych powivkszonych o marż~ banku

w przypadku obligacji wyemitowanych w latach 2001 - 2002 oraz na

73.350 zł,
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podstawie stawki WIBOR powiykszonej o marży banku - dot.

obligacji wyemitowanych w 2005 i 2006 roku 926.650 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Zabezpieczono kwoty 200.000 zł stanowiącą rezerwy ogólną na nieprzewidziane wydatki

oraz 200.000 zł jako rezerwy celową z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania

oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

185.000 zł,

- 1.677.000 zł

- 17.501.559 zł,

20.000 zł,

- 11.464.874 zł,

610.471 zł,

160.000 zł,

32.000 zł,

8.000 zł,

171.900 zł,

662.430 zł,

49.500 zł,

- 3.503.640 zł,

- 1.756.560 zł

1.747.080 zł

W ramach planowanej kwoty 36.139.544 zł proponuje siy przeznaczyć środki na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 17.521.559 zł,

w tym:
• wydatki bieżące (z tego na remonty placówek - 630.000 zł)

• wydatki inwestycyjne - wykonanie dokumentacji projektowej

na modemizacjy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 12

- utrzymanie gimnazjów

w tym na remonty placówek - 210.000 zł)

- utrzymanie zespołu publicznych placówek oświatowych CED

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - odpis w wysokości 1%

planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli. Kwota ta

zostanie podzielona pomiydzy poszczególne placówki, zgodnie z

zapotrzebowaniem dyrektorów

- nauczanie indywidualne wraz z terapią pedagogiczną

- fundusz nagród dla nauczycieli

- dotacje dla przedszkoli:

- niepublicznych

- publicznych

- klasy przedszkolne w szkołach podstawowych

- remonty w budynkach przedszkoli

- zajycia pozalekcyjne

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli

emerytów i rencistów




