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- 82.314.039 zł, ti. 91.08 % planu
- 8.057.000 zł, tj. 8,92 % planu

- 25.520.000 zł, tj. 29,94 % planu,

- 17.490.540 zł, ti. 20,52 % planu,

- 28.116.179 zł. tj. 32,98 % planu,

- 14.114.320 zł, ti. 16,56 % planu,

I. Dane qgólne z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.

Budżet miasta Tczewa na 2005 rok uchwalony został przez Rad~ Miejską w Tczewie
w dniu 30 grudnia 2004r. Uchwałą Nr XXVII 125112004

- po stronie dochodów w wysokości - 85.241.039 zł,
- po stronie wydatków w wysokości - 90.371.039 zł.

Planowany deficyt w wysokości 5.130.000 zł oraz planowane rozchody w kwocie
2.750.000 zł związane z:

• wykupem II raty obligacji komunalnych na kwot« 2.000.000 zł,
• spłatą kredytu w wysokości 750.000 zł zaciągni«tego w Banku Ochrony

Środowiska SA w Gdańsku na finansowanie inwestycji pn. "Budowa
komunalno-przemysłowej oczyszczalni ścieków, kolektora sanitarnego i
podoczyszczalni w Tczewie",

zostały pokryte planowanymi przychodami w wysokości 7.880.000 zł
wynikającymi z:

- przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł zgodnie z
Uchwałą Nr XXX1274/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,

- przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.880.000 zł.

Struktura uchwalonych na 2005 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała
si~ nast«pująco:
l )wvdatki bieżace
2) wydatki maiatkowe

w tym:
wydatki inwestycyjne - 8.057.000 zł, tj. 8,92 % planu

Źródłem pokrycia planowanych wydatków były wpływy do budżetu miasta,
których struktura ukształtowała si« nast«pująco:
l) dochody własne

2) udziały w dochodach budżetu państwa

3) subwencie

4)dotacie celowe

W trakcie realizacji budżetu miasta na przestrzeni 2005 roku plan dochodów i
wydatków ulegał zmianom. I tak:
» Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/281/2005 z dnia 31.03.2005r. dokonano zmiany

budżetu miasta poprzez:



- zwi~kszenie planu dochodów o kwot~
- zwi~kszenie planu wydatków o kwottt
gdzie zrównoważenie budżetu w wysokości
środków z lat ubiegłych.

» Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/300/2005 z dnia 30.06.2005r. dokonano
zwittkszenia budżetu miasta:
- po stronie dochodów o kwottt - 2.057.390 zł,
- po stronie wydatków o kwottt - 2.057.390 zł.

» Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/31O/2005 z dnia 06.07.2005r. dokonano
zmiany budżetu miasta poprzez zwi~kszenie kwoty wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne

» Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/321/2005 z dnia 29.09.2005r. dokonano
zwi~kszenia budżetu miasta:

- po stronie dochodów o kwot~ 1.443.600 zł,
- po stronie wydatków o kwottt 1.443.600 zł.

» Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVlII/331/2005 z dnia 24. I 1.2005r. dokonano
zmiany budżetu miasta poprzez:
- zwittkszenie planu dochodów o kwottt
- zwittkszenie planu wydatków o kwottt

gdzie zrównoważenie budżetu nastąpiło poprzez zmniejszenie zaangażowania
wolnych środków z lat ubiegłych o kwottt 241.257 zł.
Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

• Nr 977/2005 z dnia 04.03.2005r.,
• Nr 997/2005 z dnia 31.03.2005r.,
• Nr 1046/2005 z dnia 06.05.2005r.,
• Nr 1072/2005 z dnia 27.05.2005r.,
• Nr 1140/2005 z dnia 30.06.20051'.,
• Nr 1165/2005 z dnia 27.07.2005r.,
• Nr 121812005 z dnia 23.08.2005r.,
• Nr 1243/2005 z dnia 13.09.2005r.,
• Nr 1258/2005 z dnia 21.09.20051'.,
• Nr 1262/2005 z dnia 30.09.2005r.,
• Nr 130I/2005 z dnia 06.10.2005r.,
• Nr 1313/2005 z dnia 19.10.2005r.,
• Nr 1332/2005 z dnia 15.11.2005r.,
• Nr 1358/2005 z dnia 29. I 1.2005r.,
• Nr 1366/2005 z dnia 13.12.2005r.

844.221 zł,
- 5.940.221 zł,

5.096.000 zł nastąpiło z

- 338.306 zł,
97.049 zł.

wolnych

dokonano zwittkszenia budżetu miasta o kwottt 2.815.989 zł z tytułu zwittkszenia
dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone administracji
rządowej, z przeznaczeniem na:
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* zadania pomocy społecznej

* zadania oświatowe

* zadania kultury
* przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

* przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP
* wydatki bieżące Urzydu Stanu Cywilnego

* realizacjy inwestycji własnych gmin

- 1.206.670 zł
803.329 zł

60.600 zł

87.580 zł
131.750 zł
20.000 zł

- 506.060 zł.

- 7.499.506 zł,

- 2.815.989 zł,

144.543 zł,

108.000 zł.
-12.354.249 zł,

123.221 zł,
241.257 zł,

- 4.066.496 zł,

Reasumując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w stosunku do
kwot uchwalonych w budżecie osiągnyły wielkość:
- po stronie dochodów zwictkszenie o kwotct

i były wynikiem zwictkszenia :

• czyści oświatowej subwencji ogólnej
• cZctści rekompensującej subwencji ogólnej

• dochodów wlasnych
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na

zadania własne, zlecone i powierzone

• dotacji otrzymanych z PFRON
• dotacji otrzymanych z gmin na inwestycje realizowane

na podstawie porozumień mictdzy jst

- po stronie wydatków zwictkszenie o kwoty

z przeznaczeniem na :

• wydatki bieżące
• wydatki mą;ątkowe
z tego: wydatki inwestycyjne

- 5.017.409 zł,
- 7.336.840 zł,

- 6.636.840 zł.

Biorąc pod uwagy skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni 2005
roku, ostateczny plan budżetu miasta uksztahował si\; nast\;pująco:

~po stronie dochodów w wysokości - 92.740.545 zł,
~po stronie wydatków w wysokości - 102.725.288 zł.

Na pokrycie zwictkszonego deficytu budżetu miasta w wysokości 9.984.743 zł oraz
planowanych rozchodów w kwocie 2.750.000 zł przeznaczono:

- planowane przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000 zł,

oraz

-zwictkszono zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych do kwoty 7.734.743 zł.

Struktura źródeł dochodów budżetu miasta wg planu po korektach
przedstawiała si\; nastctpująco:
- dochody własne - 29.839.039 zł, tj. 32,17 % planu
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- udziały w dochodach budżetu państwa
- subwencja ogólna z budżetu państwa
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania

własne, zlecone i powierzone

_ 17.490.540 zł, tj. 18,86 % planu
_28.480.657 zł, tj. 30,71 % planu

-16.930.309 zł, tj. 18,26 % planu

Natomiast uchwalone w budżecie wydatki ukształtowały sit<wg struktury jak niżej:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe
w tym:
- wydatki inwestycyjne

- 87.331.448 zł, tj. 85,01 % planu

- 15.393.840 zł, tj. 14,99 % planu

_ 14.693.840 zł, tj. 14,30 % planu.

Realizacja dochodów ogółem za 2005 rok zamknt<ła sit<kwotą 96.613.078 zł,
tj. w wysokości 104,18 % planu budżetowego po korekcie, z czego:

_ dochody własne - 33.096.454 zł, tj. 110,92 % planu
_ udziały w dochodach budżetu państwa - 18.823.910 zł, tj. 107,62 % planu
_ subwencje z budżetu państwa - 28.480.657 zł, tj. 100,00 % planu

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
własne, zlecone i powierzone - 16.212.057 zł, tj. 95,76 % planu

Realizacjt< wpływów wg poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do
planu uchwalonego i po korekcie przedstawia załącznik Nr l do sprawozdania.

Wysokość zrealizowanych dochodów za rok sprawozdawczy nie jest tożsama z
wpływem środków pienit<żnych na rachunek budżetu miasta. Wykonanie dochodów
w wysokości 96.613.078 zł jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie
otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez urzt<dyskarbowe i
jednostki budżetowe. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za miesiąc
XII/2005r. podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu miasta w
miesiącu I/2006r. Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnit<te za
rok 2005 są niższe o kwott< 20.742 zł, która stanowi tzw. "środki pienit<żne w

drodze" .

Podobnie przedstawia sit< sprawa realizacji wpływów z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych rozliczana przez Ministerstwo Finansów, gdzie
faktyczne wpływy dotyczące miesiąca XII/2005r. w wysokości 2.118.121 zł
wpłynt<łyna rachunek budżetu miasta w miesiącu I12006r.

Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów
przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr I należy stwierdzić, że założony
plan dochodów został wykonany, a w niektórych źródłach dochodów znacznie
przekroczony. O niepełnym wykonaniu planu dochodów można mówić jedynie we
wpływach z opłaty targowej, gdzie wykonanie stanowi 80,87% planu.
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Miało na to wpływ wybudowanie na jednej cZltści targowiska przy u\. Żwirki hali
targowej, która została oddana do użytkowania w miesiącu grudniu 2004r.
Spowodowało to, że kupcy z hali, zamiast opłaty targowej, zobowiązani byli opłacać
podatek od nieruchomości.
Najpoważniejsze kwotowe przekroczenie zakładanych wpływów nastąpiło z tytułu:

l) sprzedaźv mienia komunalneeo o kwotlt 852.425 zł, tj. 53,28 % ponad plan.

Plan sprzedaży mienia komunalnego na 2005r. obejmował wpływy ze sprzedaży
gruntów na kwotlt 1.180.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży mieszkań łącznie z
ratami za lokale sprzedane w latach poprzednich na kwotlt 420.000 zł.

W okresie od I-XIII2005r. sprzedano łącznie 262 działki za łączną kwotlt
l. I74.948 zł, czyli plan sprzedaży gruntów wykonano prawie w 100%.

Oddzielnym problemem była sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom.
Znaczne zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości
wspólnych oraz możliwość sprzedaży mieszkań przejlttych od PKP na zasadach
obowiązujących na kolei (95% bonifikaty) spowodowało duży napływ wniosków
z prośbą o ich pozytywne załatwienie. Zgodnie wiltc ze społecznym
oczekiwaniem, zamiast planowanych 50, sprzedano 195 lokali mieszkalnych (w
tym 79 lokali przejlttych od PKP), czego konsekwencją było znaczne zwiltkszenie
wpływów do budżetu miasta.

2) odsetek za nieterminowe reeulowanie należności o kwotlt 106.067 zł tj.
43,29 % ponad ustalony plan. Osiągniltcie tak wysokich wpływów z tego tytułu
było efektem prowadzenia bieżącej windykacji należności podatkowej oraz
zintensyfikowania działań egzekucyjnych w stosunku do podatników podatków i
opłat lokalnych.

3) odsetek bankowych od środków znajdujących silt na lokatach tenninowych i
rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy, w których nadWY7ka
wpływów w stosunku do uchwalonego planu wyniosła 199.886 zł, tj. 26,03 %
ponad plan.
Osiągni~cie wyższych wpływów z tego tytułu było konsekwencją niewykonania
planu wydatków, głównie wydatków inwestycyjnych, co umożliwiło utworzenie
z tych środków wysoko oprocentowanych lokat terminowych.

W pozostałych źródłach dochodów takich jak:
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilno-prawnych,
dla których organem podatkowym są urz~dy skarbowe, wykonanie ich z nadwyżką
przekraczającą wielkości zaplanowane w budżecie jest konsekwencją szacunkowych
danych przyjmowanych do konstruowania założeń budżetowych, w oparciu o dane z
lat ubiegłych, z uwzglltdnieniem odpowiedniego wzrostu. Ponadto wielkość
wpływów jest trudna do oszacowania z uwagi na ich szczególny charakter.
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Osiągni~cie ponadplanowych dochodów ze źródeł wskazanych wyze] l nie
włączenie ich wielkości do budżetu miasta było konsekwencją przyj~tego
stanowiska, aby ponadplanowe dochody przeznaczać przede wszystkim na realizacj~
zadań inwestycyjnych, a nie na zwi~kszanie wydatków bieżących. O ile
wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych w I połowie roku jest
zasadne i realne jest ich wykonanie, to zmiany takie dokonane w III kwartale roku
stanowią duże niebezpieczeństwo niewykonania tych zadań. Z tego też wzgl~du
wielkości te nie zostały włączone do budżetu miasta podczas jego zmiany w
miesiącu wrześniu i pozostały jako wolne środki, które można wykorzystać w 2006
roku.

30.817 zł,

513.149 zł,

1.215.877 zł,

16.038 zł,
429 zł,

59 zł,
20.673 zł,

2.000 zł,

Znaczący wpływ na stron~ dochodową budżetu miasta, powodując jej
zmniejszenie, miała wielkość udzielonych przez gmin~ ulg i to zarówno
wynikających z podj«tych przez Rad« Miejską uchwał, jak i ulg udzielanych przez
Prezydenta Miasta na indywidualny wniosek podatnika - w oparciu o przepisy
ustawy Ordynacja podatkowa. Skutki obniżenia gómych stawek podatków obliczone
za rok 2005 wyniosły łącznie 1.740.290 zł i dotyczyły obniżenia maksymalnych
stawek w:

- podatku od nieruchomości
w tym: osoby prawne - 780.989 zł

osoby fizyczne - 434.888 zł
- podatku od środków transportowych

w tym: osoby prawne - 402.366 zł
osoby fizyczne - 110.783 zł

_podatku od posiadania psów - osoby fizyczne 11.264 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez gmin« ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, do
których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za rok
2005 wyniosły łącznie 490.321 zł i dotyczyły ulg udzielanych podatnikom:

• podatku od nieruchomości, w tym: 393.059 zł,

- osoby prawne 329.699 zł
- osoby fizyczne 63.360 zł

• podatku od środków transportowych
- osoby prawne 180 zł
- osoby fizyczne 30.637 zł

• podatku od posiadania psów

• podatku rolnego
• podatku od działalności gospodarczej opłacanego

w formie karty podatkowej
• podatku od spadków i darowizn
• podatku od czynności cywilno-prawnych
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• dotyczące spłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków, w tym: 27.246 zł,
- osoby prawne 15.313 zł
- osoby fizyczne 11.933 zł

Wielkość uchwalonych na 2005 rok wpływów miała decydujące znaczeme na
rozmiar planowanych w roku sprawozdawczym wydatków. W celu zachowania w I
póIroczu stabilnej równowagi budżetowej, podjcete działania zmierzały w kierunku
prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami pieniceżnymi, poprzez szczegółowe
analizowanie wszelkich zamierze.ń ujcetychw planie rzeczowym.

Wielkość wpływów I półrocza jest zawsze niższa niż w II półroczu. Dynamika
wzrostu wpływów w okresach miesicecznych rozpoczyna sice od miesiąca maja,
zwicekszając sice szczególnie w ostatnim kwartale. Natomiast specyfika niektórych
grup wydatków jest odwrotna. W ciągu pierwszych 4 m-cy roku wydatki bieżące są
wyższe z uwagi na fakt ponoszenia kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń,
wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz odpisem na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% wydatków rocznych.
Dysponowanie, szczególnie w okresie pierwszych miesicecy roku, skromnymi
środkami stwarza ogromne trudności w realizacji planowanych zadań i osiągniceciu
zamierzonych efektów, aby nie dopuścić do zachwiania równowagi płatniczej
budżetu miasta.

Poprawa sytuacji finansowej w II półroczu tworzy natomiast warunki
pozwalające na pełną realizacjce zadań inwestycyjno - remontowych, a także na
ewentualne rozszerzenie zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań, poprzez korektce
budżetu.

Szczegółową realizacjce wydatków w poszczególnych działach gospodarczych,
w rozbiciu na rodzaje wydatków zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast
w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 4.

Na przestrzeni 2005 roku wydatkowano z budżetu miasta ogółem kwot~
94.171.831 zł, tj. 91,67 % planu budżetowego po korekcie.

Z wydatkowanej kwoty 94.171.831 zł przypada na:

- wydatki bieżące - 85.013.193 zł, tj. 97,35 % planu

- wydatki majątkowe - 9.158.638 zł, tj. 59,50 % planu
z tego:
- wydatki inwestycyjne - 8.458.638 zł, tj. 57,57 % planu.

Jak z powyższego wynika realizacja wydatków bieżących przebiegała
prawidłowo i osiągnceła dobry poziom 97,35 % planu po zmianach, natomiast
wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych osiągnceło zaledwie 57,57 % planu
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rocznego.
Z uwagi na to, że różne były przyczyny tak niskiego wykonania planu zadań
inwestycyjnych, analiza wykorzystania środków w zakresie wydatków
inwestycyjnych zostanie przeprowadzona w trzech niżej wymienionych grupach:

1. zadania jednoroczne, z tel1uinem realizacji w 2005 roku,
2. zadania dwuletnie, z terminem realizacji w latach 2005-2006,
3. zadania, których realizacja uzależniona była od uzyskania dofinansowania ze

źródeł zagranicznych.
Realizacja zadań jednorocznych przebiegała prawidłowo, za wyjątkiem dwóch zadań,
których nie wykonano. Niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych na te
zadania, spowodowane było osiągni~ciem, w wyniku przetargów, niższych kwot niż
uj~to w budżecie. Nie przystąpiono natomiast do realizacji:

_ drogi przy budynku TTBS przy ul. Armii Krajowej, której koszt zaplanowano
w wysokości 290.000 zł,

oraz
opracowania na miejską, ogólnodost~pną sieć teleinformatyczną na kwot~
100.000 zł,

ponieważ ze wzgl~du na brak ofert nie rozstrzygni~to żadnego przetargu.
Nie zdecydowano si~ na ponowne przeprowadzenie przetargów i podj~to decyzj~ o
realizacji tych zadań w 2006r.

Znacznie gorzej przebiegała realizacja zadań dwuletnich, tj.:

1. Ul. Nowozamkowa, parking na bulwarze nad Wisłą, ścieżki spacerowe i
rowerowe nad Wisłą.
Z uwagi na to, że złożony przez miasto Projekt o dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR nie
uzyskał akceptacji Pomorskiego Komitetu Sterującego dla Regionalnych
Programów Operacyjnych Województwa Pomorskiego na lata 2004-2006
zdecydowano sil<na sfinansowanie zadania w całości ze środków własnych.
Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXXIII!300!2005 Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2005r. zmieniającą uchwał~ w sprawie
budżetu miasta na 2005 rok.
Ze wzglttdu jednak na wydłużające sitt procedury przetargowe znacznie uległ
skróceniu okres przeznaczony na realizacjI< zadania i stąd też nie udało sil<
wykorzystać środków zgodnie z planem.

2. Modernizacja terenu pomil<dzy ul. Rokicką i ul. Jagiellońską wraz z
wykonaniem miejsc parkingowych.

Zadanie zostało uj~te w budżecie miasta Uchwałą Nr XXXIII!300!2005 Rady
Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2005r. zmieniającą uchwał~ w sprawie
budżetu miasta na 2005 rok. Należało najpierw opracować dokumentacjI<
projektową, uzyskać decyzj~ o uwarunkowaniach środowiskowych oraz
uzyskać decyzj~ pozwolenia na budowlt. Z powodu opóźnień związanych z
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wykonaniem dokumentacji, a nast~pnie wydłużających SIt< procedur
przetargowych, dopiero w dniu 28 grudnia 2005r. podpisano umow~ z
wykonawcą robót, co spowodowało, że zadanie nie zostało wykonane.

3. Budynek socjalny.

Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy robót Ietapu budynku socjalnego
przy ul. Koziej nie zostal rozstrzygni~ty, ponieważ kwota zabezpieczona w
budżecie była mniejsza niż najniższa wartość oferty. Uchwalą Nr
XXXIV /310/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 6 lipca 2005r. zmieniającą
uchwał~ w sprawie budżetu miasta na 2005 rok wprowadzono do budżetu
miasta realizacj~ całego zadania w rozbiciu na lata 2005-2006. W wyniku
powtórnego przetargu w dniu 2Ll 0.2005r. została podpisana umowa z
wykonawcą robót. W związku z tym, do końca roku, nie udało sit<zrealizować
zadania w cz~ści, w jakiej zaplanowano.

4. Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisly w Tczewie.
W dniu 30 czerwca 2005r. pomiltdzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miejską
Tczew podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu "Centrum
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie" ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie wit<kszej niż
8.770.446 zł, w tym ze środków Funduszu do kwoty 7.738.629 zł, a z budżetu
państwa do kwoty 1.031.817 zł.
Ze wzgl~du na wydłużające si~ procedury przetargowe (protest na wybór
inżyniera kontraktu, protest na wybór firmy mającej realizować roboty
budowlane) nie było możliwe rozpocząć inwestycji zgodnie z harmonogramem
i koniecznym stało si~ przesunąć jej realizacj~ na 2006 rok.
Przyznana na 2005 rok dotacja z budżetu państwa w wysokości 506.060 zł,
której nie można było wykorzystać, pozostała jako niewygasąjące wydatki
budżetu państwa 2005 roku z terminem realizacji do 31 sierpnia 2006r.

Niewykorzystane środki dotyczące w/w zadań wynoszą łącznie
4.827.797 zł. Z uwagi jednak na dwuletni okres realizacji tych zadań, środki te
zostaną włączone do budżetu miasta w 2006 roku i zwi~kszą wartość zadań
przypadających do realizacji w roku nast~pnym.

Do zadań, których realizacja uzależniona była od uzyskania
dofinansowania ze źródeł zagranicznych należą:

• Budowa infrastruktury turystycznej I rekreacyjnej w obszarze
nadwiślańskim w Tczewie na kwot~ 530.000 zł. Wniosek o
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach ZPORR został złożony do Urz~du Marszałkowskiego-
Departament Programów Regionalnych w kwietniu 2005r. Wniosek
przeszedł pozytywna ocen~ merytoryczną i został przekazany pod obrady
Pomorskiego Komitetu Sterującego. 14 września 2005r. otrzymaliśmy
informacj~ Z Departamentu Programów Regionalnych, że projekt nie
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-2.000.000 zł,
- 165.000 zł,

został wybrany przez Zarząd Wojewódzki.

• Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Rokickiej na kwot~ 72.000 zł.
W dniu 25 sierpnia 2005r. Rada Miejska w Tczewie podj~ła uchwał~ Nr
XXXV /319/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przyj~cie do realizacji
pn~ez Gmin~ Miejską Tczew programu inwestycyjnego pn. "Regionalny
System Gospodarki Odpadami Tczew".
Zakres rzeczowy przedsi~wzi~cia obejmował;
1. Budow~ Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew,
2. Rekultywacj~ składowisk odpadów, z terminem realizacji w latach

2005-2008
Projekt został złożony do Funduszu Spójności. Ze wzgl~du jednak na brak
środków przypadających do rozdysponowania na lata 2004-2006 został on
przesuni~ty do realizacji na lata 2007-2013 .

• Budowa Kociewskiego Kompleksu Aktywnego Wypoczynku KANONKA
w Tczewie. Kwota zarezerwowana w budżecie w wysokości 50.000 zł
miała być przeznaczona na wykonanie studium wykonalności do Projektu
pn. "Zaprojektuj i wykonaj" o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

Ze wzgl~du jednak na zbyt duży koszt realizacji zadania zrezygnowano
ze składania wniosku o dofinansowanie, co w konsekwencji
spowodowało, że odstąpiono od wykonania studium wykonalności.

O ile realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych napotykała na szereg
nieprzewidzianych trudności to realizacja zadań bieżących przebiegała prawidłowo,
bez zakłóceń, a ich realizacja w poszczególnych działach gospodarczych
ukształtowała si~ nast~pująco:

Rolnictwo i łowiectwo
Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 1.200 zł wykonany został w
wysokości 1.119 zł, tj. 93,25 % planu i stanowi kwot~, którą przekazano do
Pomorskiej Izby Rolniczej tytułem odpisu w wysokości 2 % od wpływów z podatku
rolnego.

Transport i łgczność
Na planowane wydatki w wysokości 3.351.850 zł, wykonanie finansowe stanowi
kwot~ 3.220.991 zł, tj. 96,10 % planu.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:
- refundacj~ ulg za przejazdy środkami komunikacji

miejskiej dla ZKM "Connex" Spółka z 0.0.

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie miasta
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- 142.995 zł,

- 110.214 zł,

- 463.510 zł,
42.993 zł.

- zimowe utrzymanie dróg w ramach porozumienia
ze Starostwem Powiatowym w Tczewie

- wykonanie tablic z nazwami ulic, utrzymanie i malowanie
oznakowania ulic

- wykonanie dokumentacji projektowych remontowanych
chodników, ulic

- wykonanie map
- pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na zadania związane

z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w ramach robót
publicznych-zgodnie z zawartym porozumieniem

- odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej w związku
z Jej wypadkiem na chodniku

- ubezpieczenie ulic
- inspektorzy nadzoru
- przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji

urbanistyczno-architektonicznej wc::złaintegracyjnego w Tczewie,
stanowiący I etap organizowanej przez miasto ogólnopolski~j
konferencji pt."Dworzec kolejowy w strukturze miasta-nowe szanse" - 11.712 zł,

- remonty chodników - 190.739 zł,
w tym, przy:

• ul. Batorego, Partyzantów, Staszica, Nałkowskiej
• ul. Zapolskiej
• ul. Saperskiej, ul. Jedności Narodu
• ul. Wilczej

- remonty cząstkowe ulic wykonywane w ramach umowy
zawartej ze Służbą Drogową

remont placu przy Al. Zwycic::stwaprzed Spóldzielnią Mieszkaniową

16.050 zł,
2.850 zł,
2.532 zł,

14.850 zł,

56.580 zł,
966 zł,

92.888 zł,
54.959 zł,
21.934 zł,
20.958 zł,

Tu1J!ID!k.«
Ustalony budżet w kwocie 40.000 zł wykorzystany został w wysokości 16.563 zł, tj.
4 1,41% planu. WIw wydatki dotyczą kosztów związanych z:

~ organizacją wypoczynku letniego dzieci 5.882 zł,
~ organizacją imprez masowych w zakresie

upowszechniania turystyki 4.501 zł,
~ realizacją projektu pl." Wzmocnienie konkurencyjności

gospodarczej w Euroregionie Bałtyk" 6.180 zł,

Gospodarka mieszkaniowa
Uchwalony budżet po zmianach w kwocie 2.119.600 zł wykonano w 92,80 % tj.
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1.966.907 zł.

-1.210.000 zł,
- 241.132 zł,
- 352.750 zł,

17.517 zł,
800 zł,

15.600 zł,

Kwotrr trr stanowią wydatki związane z:
)i> udzieleniem dotacji przedmiotowej z budżetu dla zakładu

budżetowego - ZGKZM w Tczewie
)i> utrzymaniem obiektu TDK przy ul. Kard. Wyszyńskiego
)i> podatkiem od nieruchomości gminnych
)i> wyceną nieruchomości przez biegłych
)i> umowami zlecenia za klasyfikacjrr gruntów
)i> podziałem i wydzieleniem geodezyjnym działek
)i> opłatami sądowymi, notarialnymi, obsługą prawną

i ogłoszeniami prasowymi
)i> opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów
)i> wykonaniem map przez Starostwo Powiatowe w Tczewie
(wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów)

)i> wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali
socjalnych przez gminrr,
gdzie zakładany plan w wysokości 53.100 zł nie został wykonany
z uwagi na toczące sirr w tej kwestii postrrpowania sądowe.

)i> dopłatą dla TTBS Sp. z 0.0. z przeznaczeniem na pokrycie
ujemnego wyniku finansowego za 2004 rok

30.816 zł,
21.944 zł,

5.950 zł,

20.398 zł,

50.000 zł.

- 23.668 zł.

- 10.000 zł,

- 60.963 zł,

- 13.672 zł,

- 19.677 zł,

- 30.000 zł,
- 11.515 zł,

4.500 zł,

Działalność usługowa
Na planowane wydatki w wysokości 179.000 zł, wykonanie finansowe stanowi
kwott2 173.995 zł, tj. 97,20% planu.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:
)i> prac związanych z przygotowaniem do druku Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa w
wersji elektronicznej i publikacji książkowej

)i> opracowania programu skutków ekonomicznych dla planu
Piotrowa i zmiany planu zagospodarowania tego terenu

)i> wydawania decyzji o warunkach zabudowy
)i> wykonania projektu koncepcji ul. Jurgo i Armii Krajowej
)i> wykonania map, ogłoszeń prasowych, opinii urbanistycznych

oraz innych wydatków związanych z działalnością bieżącą
)i> utrzymania i konserwacji miejsc pamit2ci narodowej,

pomników i cmentarzy
)i> doprowadzenia do pracowniczych ogrodów działkowych dróg

dojazdowych, energii, zaopatrzenia w wodt2, itd.
)i> przygotowanie analizy emisji obligacji komunalnych przez

Invest Consulting SA w Poznaniu
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AdministraciAJlubliczna

- 8.095.111 zł,
- 280.600 zł.

W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie wydatków bieżących 8.375.711 zł
przypada na :
- środki samorządowe
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Środki przyznane z budżetu paJlstwa wykorzystane zostały w 100%, natomiast środki
samorządowe w 98,05 %.
Z ogólnej kwoty 8.217.765 zł wydatkowanej na zadania administracji samorządowej
przypada na :

-1.391.116 zł,

136.941 zł,
- 200.315 zł,

-4.881.743 zł,
47.144 zł,

17.657 zł,
- 7.544.171 zł,

12.800 zł,

315.725 zł.

- 289.318 zł,
1.578 zł,
7.172 zł,

1)utrzymanie Rady Mieiskiei
z czego poniesiono wydatki na :
- wypłat~ diet radnym
- podróże służbowe krajowe
- podróże służbowe zagraniczne
- wydatki rzeczowe związane z drobnymi zakupami, oprawą

protokołów sesji, szkoleniami radnych itp.
2) utrzymanie Vrzedu Mieiskie1!o i Vrzedu Stanu Cvwilne1!o

w tym:
- środki samorządowe - 7.263.571 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 280.600 zł.
z czego przypada na :
* wynagrodzenia osobowe (140,5 etatów na 31.12.2005r.)
* wynagrodzenia bezosobowe
* pochodne od wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych)

* nagrody pieni~żne Prezydenta Miasta za szczególne
osiągni~cia, nagrody konkursowe itp.

* koszty energii elektrycznej, zużycia wody, ogrzewama
pomieszczeń
* usługi remontowe, w ramach których wykonano:

.~remont drzwi i grzejników w budynku głównym UM,
-..remont bramy,
.~malowanie pomieszczeń w budynku głównym

pawilonie,
.~remont pomieszcze1'l, instalacji elektrycznej i sanitarnej

na I pi~trze budynku głównego,
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.> malowanie pomieszczeń USC,
~.wymiana stolarki okiennej w pawilonie biurowym,
.:.remont okien i parkietu w USC z dotacji z budżetu

państwa.
* opłaty za telefony, za usługi internetowe, opłaty pocztowe,

wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, itp.
* podróźe słuźbowe krajowe i zagraniczne
* zakupy materiałów i przedmiotów nietrwałych (materiały

biurowe, środki czystości, paliwo, prenumerata Dz. U. i M.P.
oraz czasopism fachowych i prasy)

* pozostałe wydatki (ubezpieczenia obiektów, świadczenia w
ramach BHP, badania okresowe pracowników itp.)

- 464.285 zł,
53.941 zł,

- 321.106 zł,

34.780 zł.

- 87.863 zł,

- 10.953 zł,

- 67.009 zł,

357.869 zł.

- 23.663 zł,
- 21.180 zł,

-11.105zł,
- 2.851 zł,
- 2.280 zł,

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 77.000 zł wykonano podjazd dla
osób niepełnospravmych, przebudowct drzwi wejściowych i przebudowct chodników
przed budynkiem Urzctdu Stanu Cywilnego za łączną kwotct 72.197 zł.
Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 245.000 zł, a wydatkowano 220.605 zł.
Zakupiono m.in.:
- 25 zestawów komputerowych
- oprogramowanie PapeMaker, antywirusowe, do obsługi WGM

2 kserokopiarki
- 2 videoserwery
- drukarkct wielofunkcyjną

drukarkct do wydruków seryjnych z terminem realizacji w I/2006.

3) promocia miasta i pozostała działalność
w ramach, której sfinansowano wydatki związane z promocją
miasta i pozostałą działalnością Urzctdu, a w szczególności:
-9- współfinansowanie "Dni Ziemi Tczewskiej"
-9- pobyt gości z miast partnerskich
-9- koszty podróźy krajowych i zagranicznych
-9- współfinansowanie imprez promocyjnych miasta (Tour de

Pologne)
-9- organizacja świąt państwowych, Dni Tczewa, obchody

Roku KOCIEWSKIEGO, XV-lecia Samorządu i inne
-9- reklamy promocyjne w prasie, radio, usługi internetowe
-9- zakup publikacji ksiąźkowych, wykonanie albumu

fotograficznego, filmu
-9- wykonanie lub zakup materiałów promocyjnych

(informatory, kalendarze, foldery i inne)
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~ promocja miasta na meczach wyjazdowych przez kluby
sportowe

~ wykonanie tablic dla oznakowania ważnych miejsc 1

obiektów zabytkowych miasta
~ wykonanie lub zakup nagród Prezydenta Miasta z okazji

jubileuszy, ważnych uroczystości, imprez miejskich
~ wydatki Biura Integracji Europejskiej związane z

przygotowaniem wniosków o dotinansowanie ze źródeł
zagranicznych

~ opłata składek członkowskich na rzecz:
• Związku Miast Polskich - 11.549 zł,
• Stowarzyszenia Gmin "Euroregion Bałtyk" - 10.812 zł,
• Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji - 1.800 zł,
• Stowarzyszenia KOCIEWIE - 5.985 zł,
• Stowarzyszenia POMORSKIE w UE - 20.000 zł.

- 15.000 zł,

- 10.980 zł,

- 12.128 zł,

- 42.711 zł,
- 50.146 zł,

- 9.470 zł,

-129.185 zł,
- 86.500 zł.

Urz~dynaczelnych organów władzy W,1ństwowei
Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 228.800 zł, bl(dący w

całości dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone, wykorzystany został w
wysokości 225.155 zł, tj. 98,41 % planu i obejmował:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

~i~czeństwo u,pbliczne i ochrona przeciwpożarowa
Na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.151 .360 zł, wykonanie

finansowe stanowi kwotl( 1.123.790 zł, tj. 97,61% planu. W ramach wydatkowanych
środków przeznaczono na:

1) funkcionowanie Strażv Mieiskiei

z tego:
- wynagrodzenia osobowe (24 etaty na 31.12.2005r.)
- pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży

2) obrone cvwilnq

- 993.781 zł

- 711.762 zł,
- 148.510 zł,

51.550 zł,
17.000 zł,
64.959 zł,

44.727 zł

Poniesione wydatki dotyczą Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej i są
związane z kosztami utrzymania ikonserwacji systemów alarmowych, sprzQtu OC,
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pomieszczeń schronu, zakupu wyposażenia, itp.)

3) utrzvmanie Centrum Reagowania Krvzvsowego
(zakupy sprz~tu specjalistycznego, wyposażenia)

4) wvdatki zwiazane z funkc;onowaniem Ochotnicze; Strażv
Pożarne; w Tczewie

5) pozostała działałność

w ramach której sfinansowano wydatki związane z:

• konserwacją i naprawą systemu monitorowania

miejsc szczególnie niebezpiecznych w mieście 29.890 zł,
• dzierżawą łącz telefonicznyc.h do

monitoringu wizyjnego 9.828 zł,
• przeniesienie kamery monitoringu z Armii
Krajowej na uL Traugutta 17.766 zł.

10.000 zł

17.798 zł

57.484 zł

Z zaplanowanych zakupów inwestycyjnych najwi~kszą kwot~ wydatkowano na
zakup:

• 4 samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie za łączną
kwot~ 153.160 zł (w tym dotacje otrzymane z gmin wynoszą ogółem
104.685 zł)- zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 18.03.2005r. pomi~dzy
Gminą Miejską Tczew a Powiatem Tczewskim, Gminą Tczew, Gniew, Pelplin,
Subkowy i Morzeszczyn, Uchwałą Nr XXXI/29112005 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 28 kwietnia 2005r. samochody zostały przekazane w formie
darowizny dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie .

• samochód osobowy dla Straży Miejskiej w kwocie 92.986 zł.

Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych oraz
WYdatkizwiązane z ich poborem

Uchwalony w tym dziale plan wydatków w kwocie 120.000 zł, wykorzystany został
w wysokości 108.116 zł, tj. 90,10 % na zakup druków i formularzy podatkowych,
usług pocztowych związanych z rozliczaniem i poborem podatków, opłat i
niepodatkowych należności budżetowych.

Obslu2a dłu2U Dublicznego

Dokonane w tym dziale wydatki w kwocie 1.169.342 zł, przy założonym planie
1.170.000 zł dotyczą:
- zapłaty odsetek od niespłaconego kredytu na rzecz
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- wykupu kuponów odsetkowych od obligacji gminnych
- prowizji banku za wyemitowanie pierwszej serii obligacji

komunalnych w 2005 roku

- 120.272 zł,
-1.039.070 zł,

10.000 zł.

Oświata iwychowanie
Planowane wydatki bieżące w kwocie 32.768.273 zł wykorzystano w wysokości
32.397.034 zł, tj. 98,87 % planu.

429.823 zł,
- 1.157.000 zł,

375.000 zł,
- 1.514.620 zł,

- l 6.267.561 zł,
- 9.776.276 zł,

590.000 zł,

258.208 zł,
183.200 zł,
243.600 zł,
291.616 zł,
124.196 zł,
413.800 zł,

92.349 zł,

216.700 zł,
27.438 zł,

- 1.693.430 zł,
132.420 zł,
19.030 zł,

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:
- finansowanie 7 szkół podstawowych
- finansowanie 3 gimnazjów
- dotacjI( z budżetu dla Gimnazjum Katolickiego
- finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem klas

zerowych przez szkoły podstawowe
- dotacjI( z budżetu dla przedszkoli miejskich

.) Przedszkole Nr 8 737.000 zł,

.) Przedszkole Nr 9 420.000 zł.
- dotacjI( z budżetu dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia
- dotacjI( z budżetu dla przedszkoli niepublicznych

w tym:
• Przedszkole "Chatka Puchatka"
• Przedszkole "Akademia Krasnoludków"
• Przedszkole "Jodełka"
• Przedszkole "Jarzl(binka"
• Przedszkole "Muszelka"
• Przedszkole "Czwóreczka"

- remont obiektów przedszkolnych
w tym:
• remont jednej sali wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w
Przedszkolu Nr 8,

• remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu "Chatka
Puchatka" ,

• wykonanie dokumentacji projektowych wraz z remontem dachu
w Przedszkolu Nr 9,

• wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu "Jodełka" i
"Jarzl(binka" .

- finansowanie Centrum Edukacji Dorosłych
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- szkolenie dyrektorów gminnych placówek oświatowych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli

emerytów i rencistów
- prowadzenie zajltć pozalekcyjnych
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