
Objaśnienia do projektu budżetu miasta na 2008 rok. 
 

Przedkładany projekt budżetu miasta na 2008 rok został opracowany w oparciu o: 

− pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r. informujące  

o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2008 rok oraz o planowanej na 

2008 rok kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

− pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010/6/MG/07 z dnia 25.10.2007r. 

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-

421/39/07 z dnia 24.10.2007r. informujące o wysokości dotacji celowej na zadania 

zlecone gminom związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, 

− kalkulacje dochodów i wydatków sporządzone przez Wydziały Urzędu Miejskiego i 

gminne jednostki organizacyjne, 

− przewidywane wykonanie roku 2007, 

− własne szacunki w zakresie wpływów z majątku gminy wynikające z różnych form 

władania gruntem oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego. 

Kalkulację wpływów dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych 

przeprowadzono w oparciu o realny przepływ środków pieniężnych na przestrzeni 

ostatnich trzech lat, przewidywane wykonanie 2007 roku, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu zmian obowiązujących od 01.01.2008r.  

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 19.400.000 zł co 

stanowi 104,81% planu roku 2007. Miało na to wpływ przede wszystkim: 

− przewidywane wykonanie roku 2007, które kształtuje się w wysokości około 

19.000.000 zł, tj. na poziomie wyższym o 2,6% od ustalonego planu, 

− podwyższenie wysokości stawek podatkowych na 2008 rok średnio o około 2,2% - w 

związku z podjętą Uchwałą Nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 

października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano natomiast w kwocie 

1.150.000 zł, tj. na poziomie niższym o 8% od planu roku 2007 pomimo, że 

przewidywany jest wzrost wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
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2008 rok o około 9,5% (projekt uchwały przygotowanej na sesję Rady Miejskiej w dniu 

29 listopada 2007 roku). 

Proponowany wzrost wysokości stawek nie zrównoważy jednak ubytku dochodów 

spowodowanego:  

− systematycznym spadkiem liczby środków transportowych podlegających 

opodatkowaniu: z 1206 szt na 31.XII.2005r. do 873 szt na 30 września 2007r., 

− wyłączeniem z opodatkowania z dniem 01.01.2008r. samochodów ciężarowych o 

masie całkowitej pojazdu 3,5T – w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

Z dniem 1 stycznia 2008 roku przestaje funkcjonować podatek od posiadania psów, a w 

jego miejsce wchodzi opłata od posiadania psów. Rada Miejska w Tczewie w dniu 25 

października 2007 roku podjęła uchwałę Nr XIII/99/2007 w sprawie ustalenia 

wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu 

płatności oraz sposobu jej poboru. Wpływy do budżetu miasta na 2008 rok z tytułu 

opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości wynikającej z podjętej uchwały w 

kwocie 40.000 zł. 

Wpływy z tytułu opłaty targowej pozostawiono na poziomie planu roku 2007 w 

wysokości 300.000 zł, z uwagi na to, że wysokość stawek opłaty targowej na 2008 rok 

nie ulega zmianie, a przewidywane wykonanie w 2007 roku powinno ukształtować się 

w wysokości uchwalonego planu.  

Wielkość wpływów z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie 

należności ustalono na poziomie niższym od planu roku bieżącego, z uwagi na to, że 

plan tegoroczny nie będzie wykonany. Natomiast plan dochodów z tytułu odsetek od 

środków zgromadzonych na rachunkach bankowych pozostawiono w kwocie 700.000 zł 

tj. na poziomie planu z roku bieżącego. 

W zakresie podatków wymierzanych i pobieranych przez urzędy skarbowe, wielkość 

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

planu roku 2007r., tj. 300.000 zł, natomiast wielkość wpływów z tytułu podatku od 

czynności cywilno – prawnych w kwocie wyższej od planu roku bieżącego 1.500.000 

zł. W przypadku dochodów z karty podatkowej, gdzie zauważa się  tendencję spadkową 

wpływów, zakładany plan na 2008 rok ustalono na poziomie przewidywanego 

wykonania roku bieżącego, tj. około 150.000 zł.  
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Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na poziomie planu z 2007 roku w wysokości 

1.200.000 zł. 

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 160.000 zł, w tym z tytułu 

opłaty adiacenckiej 80.000 zł, a za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej             

80.000 zł. 

W zakresie dochodów komunalnych za podstawę szacunku przyjęto przewidywane 

wykonanie roku bieżącego oraz dane pochodzące z analizy przeprowadzonej przez 

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym.  

Dochody Urzędu Miejskiego z tytułu dzierżawy gruntów i lokali użytkowych ustalono 

na podstawie ilości zawartych umów i obowiązujących stawek za dzierżawę 

uwzględniając zmiany od 1.01.2008r. Natomiast w przypadku opłat za wieczyste 

użytkowanie nieruchomości za podstawę przyjęto ilość zawartych umów i obowiązujące 

stawki opłaty uwzględniając tendencję spadkową wpływów z uwagi na zmniejszanie się 

liczby użytkowników wieczystych związaną z wykupywaniem  gruntów na własność  

z bonifikatą 99%. 

Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego uzyskiwane przez jednostki 

organizacyjne gminy zaplanowano na podstawie danych uzyskanych z tych jednostek. 

Wielkość wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego oszacowano na poziomie 

znacznie wyższym od planu roku 2007 w wysokości 10.140.000 zł. 

Przewiduje się dokonanie sprzedaży: 

� gruntów niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne i 

wielorodzinne na kwotę  - 5.300.000 zł, 

� gruntów niezabudowanych pod handel i usługi na kwotę  - 2.300.000 zł, 

� użytkowania wieczystego w strefie biznesu na kwotę   - 1.500.000 zł, 

� 70 lokali mieszkalnych na kwotę  - 900.000 zł, 

oraz uzyskać wpływy ze spłaty rat za sprzedane mieszkania na kwotę 140.000 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 uwzględniono w wysokości zgłoszonej prze te jednostki. 
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Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych  źródeł 

przyjęto na podstawie zawartej umowy nr IG-2004/PL-LR/2.22/1.4/U-19/07 z dnia 29 

maja 2007 roku w sprawie realizacji projektu „Infrastruktura turystyczna drogi wodnej 

Berlin-Kaliningrd-Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie” 2006/313 dofinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Z uwagi na 

wydłużający się okres rozliczeń środki uzyskane z dofinansowania uwzględniono w 

całości w planie 2008 roku w kwocie 2.296.546 zł. 

Kwoty subwencji ogólnej przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministra 

Finansów i podanych w piśmie Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007r.. I 

tak:  

� część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.630.673 zł została ustalona przy 

wyliczeniu dochodu podatkowego Gminy Miejskiej Tczew przypadającego na 1 

mieszkańca za 2006 rok w wysokości 755,46 zł oraz średniego dochodu 

podatkowego przypadającego na 1 mieszkańca kraju w wysokości 954,74 zł, 

� część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 820.173 zł, została wyliczona na 

podstawie średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe przypadającej na 1 

mieszkańca Gminy Miejskiej Tczew za 2006 rok w wysokości 48,24 zł i średniej 

krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach miejskich 

przypadającej na 1 mieszkańca tych gmin w wysokości 45,92 zł, 

� część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 26.874.451 zł uwzględniająca wzrost 

-  w stosunku do roku 2007 – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych z 

tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków 

awansu zawodowego nauczycieli. 

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

który w 2008 roku wynosić będzie 36,49%, przyjęto w kwocie ustalonej przez 

Ministra Finansów w wysokości 30.643.875 zł. Wielkość ta nie ma charakteru 

dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe 

planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz. Realizacja ich 

może więc ulec zmianie. 
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Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 

który wynosi 6,71% ustalono w oparciu o własne szacunki w wysokości 2.100.000 zł. 

Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej oraz na zadania własne realizowane 

przez jednostki samorządu terytorialnego przyjęto w oparciu o zawiadomienie Wojewody 

Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku. 

Ogólna wielkość wstępnych ustaleń dotycząca ww. dotacji celowych wynosi: 

1) na zadania z zakresu administracji rządowej - 17.721.188 zł                    

z przeznaczeniem na : 

− zadania opieki społecznej - 17.370.100 zł 

w tym: 

♦ ośrodki wsparcia - 873.000 zł 

♦ świadczenia rodzinne - 14.676.400 zł 

♦ składki na ubezpieczenia zdrowotne  - 157.000 zł 

♦ zasiłki i pomoc w naturze - 1.500.000 zł 

♦ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 163.700 zł 

− zadania administracji państwowej - 340.000 zł  

− prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 9.788 zł 

− zadania związane z ochroną zdrowia - 1.300 zł 

2) na zadania własne realizowane przez j.s.t.  - 1.928.321 zł                         

- z przeznaczeniem na zadania opieki społecznej: 

♦ zasiłki i pomoc w naturze - 911.000 zł 

♦ utrzymanie MOPS - 540.900 zł 

♦ pozostała działalność – posiłek dla 

       osób potrzebujących - 320.000 zł 

   - z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania - 156.421 zł. 

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień – 

utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 4.000 zł         

Ogółem dochody budżetu miasta na 2008 rok szacuje się w wysokości – 129.464.027 zł, 

tj. o 5,46% wyższe od planowanych dochodów 2007 roku. 

Wielkość dochodów planowanych na 2008 rok w porównaniu do lat 2005-2007 

przedstawia tabela Nr 1, natomiast w tabeli Nr 2 przedstawiono strukturę dochodów wg 

źródeł ich powstawania w latach 2005-2008, a w tabelach Nr 3 i Nr 4 dynamikę zmian w 
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dochodach w latach 2005-2008. 

 

 

 Tabela Nr 1     

      

DOCHODY BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2005-2008                       
WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA  

     w zł 

Lp Źródła dochodów  Wykonanie                               
za 2005r. 

Wykonanie                               
za 2006r. 

Plan na 
30.09.2007r. 

Projekt na 
2008r. 

1 Wpływy z podatków i opłat  22 755 048 23 300 691 24 578 086 25 292 200 

2 Dochody z mienia  6 121 456 9 221 986 10 686 800 13 352 200 

3 

Pozostałe dochody (w tym: środki 

pozyskane z innych źródeł ) 
4 219 950 10 367 025 5 373 449 5 096 946 

4 

Udziały w dochodach budżetu 

państwa 
18 823 910 22 558 011 26 764 015 32 743 875 

5 Subwencja z budżetu państwa 28 480 657 31 099 074 31 302 237 33 325 297 

6 Dotacje celowe 16 212 057 21 711 162 24 058 310 19 653 509 

  
DOCHODY OGÓŁEM 96 613 078 118 257 949 122 762 897 129 464 027 

      

 Wykres Nr 1     
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 Tabela Nr 2     

      

WSKAŹNIKI STRUKTURALNE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA                                          
W LATACH 2005-2008 WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA 

     w % 

Udział dochodów wg źródeł w dochodach ogółem w latach 

Lp 
Źródła dochodów  

2005 2006 2007 2008 

1 Wpływy z podatków i opłat  23,55 19,70 20,02 19,54 

2 Dochody z mienia  6,34 7,80 8,71 10,31 

3 

Pozostałe dochody (w tym: środki 

pozyskane z innych źródeł ) 
4,37 8,77 4,38 3,94 

4 

Udziały w dochodach budżetu 

państwa 
19,48 19,08 21,80 25,29 

5 Subwencja z budżetu państwa 29,48 26,30 25,50 25,74 

6 Dotacje celowe 16,78 18,36 19,60 15,18 

  
DOCHODY OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 100,00 

      

      

      

 Wykres Nr 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strona 8 

 

 

 Tabela Nr 3     

DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2005-2008 
W OPARCIU O STAŁĄ PODSTAWĘ W ODNIESIENIU DO ROKU 2005 

     w % 

Lp 
Źródła dochodów  Rok Bazowy 

2005 
2006/2005 2007/2005 2008/2005 

1 Wpływy z podatków i opłat  --- 102,40 108,01 111,15 

2 Dochody z mienia  --- 150,65 174,58 218,12 

3 

Pozostałe dochody (w tym: środki 

pozyskane z innych źródeł ) 
--- 245,67 127,33 120,78 

4 

Udziały w dochodach budżetu 

państwa 
--- 119,84 142,18 173,95 

5 Subwencja z budżetu państwa --- 109,19 109,91 117,01 

6 Dotacje celowe --- 133,92 148,40 121,23 

  
DOCHODY OGÓŁEM --- 122,40 127,07 134,00 

      

      

      

      

      

 Tabela Nr 4     

      

DYNAMIKA ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA                             
W LATACH 2005-2008  

     w % 

Lp Źródła dochodów  2005 2006/2005 2007/2006 2008/2007 

1 Wpływy z podatków i opłat  --- 102,40 105,48 102,91 

2 Dochody z mienia  --- 150,65 115,88 124,94 

3 

Pozostałe dochody (w tym: środki 

pozyskane z innych źródeł ) 
--- 245,67 51,83 94,85 

4 

Udziały w dochodach budżetu 

państwa 
--- 119,84 118,65 122,34 

5 Subwencja z budżetu państwa --- 109,19 100,65 106,46 

6 Dotacje celowe --- 133,92 110,81 81,69 

  
DOCHODY OGÓŁEM --- 122,40 103,81 105,46 
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Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu miasta determinowane są zakresem zadań 

własnych, jak i przede wszystkim możliwościami finansowymi budżetu. Kwotę 

wydatków, jaką założono na 2008r. w wysokości 135.834.027 zł oparto na 

przeprowadzonej analizie złożonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały 

Urzędu propozycji projektów ich budżetów oraz przewidywanego wykonania roku 

bieżącego uwzględniającego wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu 

państwa na rok 2008, tj: 

• prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 

wysokości 102,3%, 

• średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 

wysokości nie niższej niż 102,3%. 

W zakresie wydatków majątkowych uwzględniono zadania wynikające z Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego miasta Tczewa na lata 2006-2013, oraz zadania, które planowane 

są do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

 Szczegółowy podział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 

przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu 

miasta na 2008r. sporządzony w oparciu o poniższe objaśnienia: 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.         

Wydatki w tym dziale w wysokości 1.440 zł dotyczą odpisu na rzecz Izb Rolniczych w 

wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego (72.000 zł ustalony plan 

dochodów). 

Dział 600 – Transport i łączność. 

W ramach łącznej kwoty w wysokości 17.355.980 zł przyjęto następujące rodzaje 

wydatków : 

− refundacja ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej - 2.113.980 zł, 

− koszt utrzymania służby drogowej w zakresie oznakowania  

poziomego, pionowego i bieżącej konserwacji dróg gminnych, 

ubezpieczenie dróg gminnych - 1.130.000 zł, 

w tym: 

• bieżące remonty dróg i remonty nawierzchni ulic 

wykonywane zgodnie z zawartą umową - 675.000 zł, 
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• pozostałe remonty bieżące - 410.000 zł, 

• ubezpieczenie dróg gminnych - 15.000 zł, 

• wykonanie i remonty słupków z nazwami ulic - 30.000 zł, 

− utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych - 182.000 zł, 

− zimowe utrzymanie dróg gminnych – porozumienie  

    z Powiatem Tczewskim - 230.000 zł, 

− wydatki inwestycyjne - 13.700.000 zł, 

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

sprawie budżetu miasta na 2008r. 

Dział 630 – Turystyka. 

W ramach środków przewidzianych w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę 

w wysokości 2.346.000 zł na: 

− organizację imprez rekreacyjno-turystycznych dla mieszkańców 

miasta - 16.000 zł,  

− wydatki inwestycyjne - 2.330.000 zł, 

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

sprawie budżetu miasta na 2008r. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
 

Wielkość środków przeznaczonych na tą sferę działalności wynosi 9.842.200 zł  

i stanowi zabezpieczenie następujących rodzajów wydatków: 

− dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnym 

     Zasobem Mieszkaniowym  - 1.300.000 zł, 

− wypłata odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych - 200.000 zł,  

− gospodarka gruntami i nieruchomościami tj. koszty szacunków 

    bieżących, wydzielenia geodezyjne, ogłoszenia w prasie, 

    opłaty notarialne, sądowe, podatek od nieruchomości 

    gminnych -  838.200 zł, 

− ochrona budynku Tczewskiego Domu Kultury          -     64.000 zł, 

− remonty kapitalne budynków komunalnych - 1.800.000 zł.  

Na zadania inwestycyjne proponuje się kwotę 5.640.000 zł, których szczegółowy wykaz 

został zawarty w załączniku nr 3a do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu 

miasta na 2008r. 
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Dział 710 – Działalność usługowa. 

Proponowaną kwotę w wysokości 322.000 zł planuje się przeznaczyć na: 

− koszty związane z opracowaniami projektowymi, urbanistycznymi, 

    ekspertyzami, itp. w zakresie planowania przestrzennego  - 270.000 zł, 

− utrzymanie miejsc pamięci narodowej, cmentarzy i grobów 

wojennych - zadanie dofinansowane ze środków budżetu 

państwa w wysokości 4.000 zł - 30.000 zł, 

− współfinansowanie przedsięwzięć z Pracowniczymi Ogrodami 

Działkowymi - 22.000 zł. 

Dział 750 – Administracja publiczna. 

W ramach kwoty 12.868.726 zł proponuje się przeznaczyć na: 

1) utrzymanie Rady Miejskiej - 405.000 zł. 

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 Urzędu Miejskiego -  11.116.726 zł, 

w tym: wydatki bieżące - 10.486.726 zł, 

  wydatki inwestycyjne - 630.000 zł, 

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 1.300.000 zł na renowację elewacji 

budynku głównego Urzędu Miejskiego. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne 

w kwocie 310.000 zł, w tym: 

− 1 kserokopiarka - 20.000 zł, 

− 25 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - 150.000 zł, 

− urządzenia sieciowe - 40.000 zł, 

− program „System informacji przestrzennej” - 100.000 zł 

oraz środki na wykonanie: 

− koncepcji budowy nowego biurowca Urzędu Miejskiego - 20.000 zł, 

− elektronicznej skrzynki podawczej - 50.000 zł, 

− sieci okablowania strukturalnego - 250.000 zł. 

3) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 340.000 zł, 

4) wydatki związane z promocją miasta - 320.000 zł, 

5) promocja miasta na meczach wyjazdowych przez kluby sportowe - 90.000 zł, 
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6) opłata należnych składek na rzecz organizacji i związków, 

do których Gmina Miejska Tczew przystąpiła - 71.000 zł, 

7) różne wydatki związane z funkcjonowaniem miasta (nagrody 

pieniężne i rzeczowe, jubileusze za długotrwałe pożycie 

małżeńskie,  itp.) -  141.000 zł, 

8) wydatki związane z przygotowaniem wniosków o 

dofinansowanie z funduszy UE - 40.000 zł, 

9) wydatki związane z promocją realizowanych projektów 

związanych z dofinansowaniem z funduszy UE - 25.000 zł, 

10)pozostałe wydatki inwestycyjne: 

• utrzymanie portalu „Wrota Tczewa” - 20.000 zł, 

• sieć miejska – koncepcja, projekt, wykonanie - 300.000 zł 

  

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa.  

Ujęta w projekcie budżetu kwota 9.788 zł stanowi wielkość dotacji celowej na zadania  

z zakresu administracji rządowej ustalonej przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego 

Biura Wyborczego, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 

wyborców w 2008r. 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  

W ramach środków przewidzianych w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę  

w wysokości 1.621.800 zł na wydatki związane z : 

− utrzymaniem Straży Miejskiej - 1.223.000 zł, 

− utrzymanie OSP - 30.000 zł, 

− obroną cywilną wykonywaną przez MIOC  - 50.300 zł, 

z tego: 

• wydatki bieżące - 45.000 zł, 

• wydatki inwestycyjne – zakup syreny alarmowej - 5.300 zł, 

− usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wydatki Centrum 

    Zarządzania Kryzysowego - 8.500 zł, 

konserwacją kamer wizyjnych, dzierżawa kanalizacji  kablowej - 110.000 zł. 

- w wydatkach inwestycyjnych planuje się wykonanie koncepcji  
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   monitoringu wizyjnego na terenie miasta - 200.000 zł 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej. 

 

W ramach środków przewidzianych w tym dziale, proponuje się przeznaczyć kwotę 

150.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków, z doręczeniem decyzji 

wymiarowych podatku od nieruchomości na 2008 rok, usługami pocztowymi i 

bankowymi związanymi z rozliczeniem podatków i opłat oraz niepodatkowych 

należności budżetowych. 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.  

Proponowana kwota 985.000 zł stanowi zabezpieczenie : 

− spłaty należnych odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę 

oczyszczalni ścieków w Tczewie. Łączne zobowiązanie z tego tytułu 

na 31.12.2007r. wyniesie 2.250.000 zł, natomiast oprocentowanie 

stanowi 3 % w stosunku rocznym. - 45.000 zł, 

− wykupu należnych kuponów za wyemitowane obligacje komunalne 

w wysokości 25.000.000 zł. Na dzień 31.12.2007r. pozostało do 

spłaty 16.300.000 zł. Odsetki są ustalane na podstawie rentowności 

52-tygodniowych bonów skarbowych powiększonych o marżę banku 

w przypadku obligacji wyemitowanych w latach 2001 – 2002 oraz na 

podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę banku – dot. 

obligacji wyemitowanych w 2005 i 2006 roku - 850.000 zł, 

− spłaty należnych odsetek od kredytu zaciągniętego na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu - 70.000 zł, 

− spłaty odsetek  od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu - 20.000 zł. 

Dział 758 – Różne rozliczenia. 

 

Zabezpieczono kwotę w wysokości 1.000.000 zł stanowiącą rezerwę celową przeznaczoną 

na: 

• zadania oświatowe  - 200.000 zł, 

• realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000 zł, 

• zabezpieczenie wkładów własnych do składanych projektów 
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    o dofinansowanie ze środków UE - 650.000 zł. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

W ramach planowanej kwoty 41.449.612 zł proponuje się przeznaczyć środki na: 

− utrzymanie szkół podstawowych - 19.516.777 zł, 

w tym: 

• wydatki bieżące  - 18.671.777 zł, 

z tego: 

- na remonty placówek – 600.000 zł                                                                                                                  

- zajęcia pozalekcyjne – 122.920 zł  

• wydatki inwestycyjne: 

� wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację 

boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 -        25.000 zł, 

� modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 12 - 780.000 zł, 

� wkład własny na zainstalowanie windy dla osób 

niepełnosprawnych w SP Nr 10 – zadanie realizowane 

przy dofinansowaniu z PFRON - 40.000 zł, 

− utrzymanie gimnazjów -  12.768.961 zł, 

w tym: 

� gimnazja publiczne prowadzone przez Gminę - 10.968.153 zł, 

� dotacja dla Gimnazjum Katolickiego - 1.097.928 zł, 

� dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych - 248.400 zł, 

� dotacja dla Gimnazjum z Oddziałami Przysposobiającymi  

     do pracy - 165.000 zł, 

� remonty placówek - 225.000 zł, 

� zajęcia pozalekcyjne - 64.480 zł.  

− utrzymanie zespołu publicznych placówek oświatowych CED -   1.697.260 zł, 

− dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – odpis w wysokości 1% 

planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli. Kwota ta 

zostanie podzielona pomiędzy poszczególne placówki, zgodnie z 

zapotrzebowaniem dyrektorów - 185.930 zł, 

− nauczanie indywidualne wraz z terapią pedagogiczną -    700.000 zł, 

− fundusz nagród dla nauczycieli -        47.180 zł, 
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− dotacje dla przedszkoli: -   4.441.380 zł, 

- niepublicznych                                                 -   2.414.340 zł 

- publicznych                                                     -    2.027.040 zł, 

przy wyliczeniu stawki jednostkowej na 1 dziecko w przedszkolu publicznym w 

kwocie 350 zł. Stawkę w takiej wysokości otrzyma Przedszkole nr 9 i Przedszkole 

Sióstr Miłosierdzia a Paulo. 

Przedszkole nr 8, z uwagi na prowadzenie oddziałów integracyjnych, otrzyma 

119% stawki jednostkowej tj. 417 zł na jedno dziecko. Natomiast przedszkola 

niepubliczne otrzymają 75% stawki jednostkowej czyli 263 zł na jedno dziecko. 

− klasy przedszkolne w szkołach podstawowych                             -      663.716 zł, 

− remonty w budynkach przedszkoli                                                -       300.000 zł, 

− dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół                                   -         8.000 zł, 

− utrzymanie stołówek szkolnych - 716.987 zł 

w tym: 

� wydatki bieżące - 679.987 zł, 

� zakupy inwestycyjne - 37.000 zł. 

− odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 

emerytów i rencistów  -     215.000 zł, 

− zakupy nagród, kwiatów z okazji uroczystości oświatowych  

i jubileuszy placówek oświatowych, inne drobne zakupy - 3.000 zł, 

− koszty obsługi ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 25.000 zł, 

− dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań 

własnych gminy - 4.000 zł, 

− dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 

zawodowego młodocianych pracowników – dotacja z budżetu 

państwa - 156.421 zł. 

Zestawienie wydatków oświatowych budżetu miasta w latach 2005-2008 przedstawia 

tabela Nr 5, natomiast pokrycie wydatków oświatowych subwencją w budżecie miasta w 

latach 2005-2008 zostało przedstawione w tabeli Nr 6. 
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 Tabela Nr 5     

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH BUDŻETU MIASTA TCZEWA                           
W LATACH 2005-2008 

     w zł 

Lp 
Subwencja - 

wyszczególnienie  
Wykonanie                               
za 2005r. 

Wykonanie                               
za 2006r. 

Plan na 
30.09.2007r. 

Projekt na 
2008r. 

1 Część oświatowa subwencji ogólnej 23 938 270 24 975 531 26 026 538 26 874 451 

2 

Wydatki oświatowe, bez 

uwzględnienia edukacyjnej opieki 

wychowawczej ( bez wydatków 

majątkowych) 

32 397 034 34 552 593 37 493 997 40 567 612 

3 

Wydatki oświatowe z uwzględnieniem 

edukacyjnej opieki wychowawczej 

(bez wydatków majątkowych) 

34 329 990 36 785 652 39 575 566 41 478 343 

      

      

      

 Tabela Nr 6     

POKRYCIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH SUBWENCJĄ W BUDŻECIE MIASTA 
TCZEWA W LATACH 2005-2008 

     w % 

Lp 
Subwencja - 

wyszczególnienie  
Wykonanie                               
za 2005r. 

Wykonanie                               
za 2006r. 

Plan na 
30.09.2007r. 

Projekt na 
2008r. 

1 Część oświatowa subwencji ogólnej X X X X 

2 

Wydatki oświatowe, bez 

uwzględnienia edukacyjnej opieki 

wychowawczej ( bez wydatków 

majątkowych) 

73,89 72,28 69,42 66,25 

3 

Wydatki oświatowe z uwzględnieniem 

edukacyjnej opieki wychowawczej 

(bez wydatków majątkowych) 

69,73 67,89 65,76 64,79 

      

      



 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia. 

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w ramach planowanych środków w wysokości 

951.300 zł proponuje się uwzględnić realizację : 

− gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej - 750.000 zł, 

− programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej - 55.000 zł, 

− prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień  

      dzieci i młodzieży przez organizację pożytku publicznego - 50.000 zł, 

− zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia wykonywanych 

    przez organizacje pożytku publicznego - 45.000 zł, 

− partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień  - 50.000 zł, 

− zadań zleconych w ramach ochrony zdrowia - 1.300 zł. 

Dział 852 – Pomoc społeczna. 

Proponowana kwota w wysokości 28.868.000 zł, która obejmuje: 

− środki samorządowe - 9.569.579 zł, 

− dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej - 17.370.100 zł, 

− dotacje celowe na zadania własne gmin - 1.928.321 zł. 

przeznaczona zostanie na: 

∗ utrzymanie ośrodków wsparcia – zadanie realizowane jest z 

dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej    w wysokości 873.000 zł oraz ze środków własnych 

w kwocie   1.510.000 zł, co stanowi 63,37% wielkości całego 

zadania - 2.383.000 zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych: 

− zabezpieczono wkład własny na zakup samochodu 

osobowego „Mikrobus” – przy dofinansowaniu zadania z 

PFRON - 35.000 zł, 

− planuje się zakupić pralnicowirówkę dla Zespołu 

Opiekuńczego przy ul. Niepodległości  - 16.000 zł, 

∗ utrzymanie MOPS, na które składa się dotacja celowa z budżetu 
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państwa w wysokości 540.900 zł oraz środki własne  

w wysokości 2.534.000 zł, które stanowią 82,41% całego 

zadania - 3.074.900 zł, 

∗ świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych.  

Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznacza się 

środki własne w wysokości 840.000 zł. Na specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji 

rządowej przeznacza się kwotę przyznanej dotacji z budżetu 

państwa w wysokości 163.700 zł - 1.003.700 zł, 

∗ wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne. 

Wydatki realizowane są w ramach dotacji na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej na zadania 

własne w wysokości 2.411.000 zł. Ze środków własnych na te 

zadania przeznacza się kwotę 1.344.600 zł, co stanowi 35,80% 

całego zadania - 3.755.600 zł, 

∗ wypłata dodatków mieszkaniowych – zadanie w całości 

finansowane ze środków własnych  - 3.100.000 zł, 

∗ wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na   ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe – zadanie z zakresu administracji 

rządowej, w całości finansowane z dotacji z  budżetu państwa - 14.676.400 zł, 

∗ składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - zadanie z 

zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji 

z budżetu państwa - 157.000 zł, 

∗ domy pomocy społecznej – zapłata za pobyt mieszkańców 

miasta w DPS na terenie innej gminy - 192.400 zł, 

∗ realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pożytku 

publicznego - 35.000 zł, 

∗ dożywianie dzieci i dorosłych w ramach akcji „Posiłek dla 
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potrzebujących” w ramach dotacji celowej na zadania własne - 320.000 zł, 

∗ realizacja prac społecznie użytecznych - 50.000 zł, 

∗ dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie – 

pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego - 20.000 zł, 

∗ zwroty dotacji z ubiegłych lat, wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem, wraz z należnymi odsetkami - 49.000 zł. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 

W ramach planowanych wydatków tej sfery działalności w wysokości                             

910.731 zł uwzględniono: 

− funkcjonowanie świetlic szkolnych  - 614.881 zł, 

− wypłatę stypendiów za naukę dla uczniów szkół  

    podstawowych i gimnazjów - 70.000 zł, 

− nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych  - 20.000 zł, 

− organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 205.850 zł, 

w tym:  

• prowadzoną przez organizacje pożytku publicznego - 53.000 zł, 

• prowadzoną przez szkoły i gimnazja - 152.850 zł, 

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców - 78.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  

Wielkość środków przeznaczonych na tę sferę działalności wynosi 8.643.450 zł i 

planowana jest na: 

− utrzymanie zieleni miejskiej - 1.753.000 zł, 

w tym : 

• na realizację umowy na utrzymanie zieleni miejskiej  -    1.218.000 zł, 

• utrzymanie nowych terenów zieleni -     120.000 zł, 

• koszty renowacji Parku Miejskiego, ciągów pieszych na skwerze 

im.  Konstytucji 3 Maja i inne   -   415.000 zł, 

− oświetlenie ulic, konserwacje urządzeń elektrycznych - 1.900.000 zł, 

− utrzymanie schroniska dla zwierząt - 176.000 zł, 

− działalność Zakładu Usług Komunalnych - 2.731.450 zł, 

 w tym:  

• wydatki bieżące - 2.458.150 zł 
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(z tego 100.000 zł na realizację miejskich robót publicznych) 

• wydatki inwestycyjne - 273.300 zł 

− bieżącą działalność sfery komunalnej, w tym: konkurs „POSESJA”, 

deratyzacja  miasta, sprzątanie świata, czipowanie psów, realizacja 

zgłoszonych interwencji i interpelacji mieszkańców, konserwacja  

i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta itp. - 918.000 zł, 

− wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 5.000 zł, 

− pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości - 1.160.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 3a do projektu uchwały Rady Miejskiej w 

sprawie budżetu miasta na 2008r. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

Ujęta do projektu budżetu kwota 4.876.000 zł stanowi zabezpieczenie środków na 

funkcjonowanie instytucji kultury: 

♦ Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1.570.000 zł, 

♦ Tczewskiego Centrum Kultury i Sztuki - 1.482.000 zł, 

    w tym: dotacja za zakupy inwestycyjne (instrument muzyczny  

    i kontener) - 16.500 zł 

oraz na : 

♦ współfinansowanie imprez kulturalnych wpisanych do 

    kalendarza imprez - 138.000 zł, 

♦ realizację zadań własnych gminy przez organizacje  

    pożytku publicznego - 200.000 zł, 

♦ dotacje na prace konserwatorskie zabytków wpisanych do 

       rejestru zabytków - 50.000 zł, 

♦ opracowania archeologiczne i konserwatorskie dla obiektów 

proponowanych do ujęcia w programie rewitalizacji                      - 20.000 zł, 

♦ działalność Centrum Wystawienniczo – Regionalnego Dolnej - 966.000 zł, 

Wisły, 

w tym: 

- wydatki bieżące   - 932.000 zł, 

- wydatki inwestycyjne  - 34.000 zł 

� zakup kamery wraz z oprzyrządowaniem 

� wykonanie klimatyzacji 

♦ wydatki inwestycyjne     - 450.000 zł, 
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zgodnie z załącznikiem nr 3a do projektu uchwały Rady Miejskiej 

w sprawie budżetu miasta na 2008r. 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. 

Planowaną kwotę w wysokości 3.632.000 zł proponuje się przeznaczyć na : 

− zabezpieczenie funkcjonowania Tczewskiego Centrum Sportu 

i Rekreacji (z tego na remonty: 320.000 zł) - 3.094.000 zł, 

w tym: 

� wydatki bieżące – 3.048.000 zł 

� wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem przystani 46.000 zł 

- zakup brzegowej stacji radiotelefonicznej 

- zakup łodzi motorowej 

− realizację zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej przez  

organizacje pożytku publicznego - 300.000 zł, 

− organizację lub współorganizację sportowych imprez masowych - 18.000 zł, 

− nagrody na najlepszych sportowców i trenerów - 30.000 zł, 

− stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe - 35.000 zł, 

− pozostałe wydatki inwestycyjne - 155.000 zł, 

wg załącznika Nr 3a do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 

2008 rok. 

Ogółem wydatki budżetu miasta na 2008 rok szacuje się w wysokości 135.834.027 zł, 

tj. o 4,94% wyższe od planowanych wydatków 2007 roku, z tego wydatki bieżące o 

2,54% wyższe od planowanych wydatków 2007 roku, natomiast wydatki majątkowe o 

16,53% ponad planowane wydatki 2007 roku. 

Przedstawione poniżej tabele od nr 7-13 przedstawiają wielkość wydatków budżetu 

miasta, ich struktury oraz dynamikę zmian w latach 2005-2008. 
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 Tabela Nr 7     

      

WYDATKI BUDŻETU MIASTA TCZEWA W LATACH 2005-2008 
     w zł 

Lp Wyszczególnienie  Wykonanie                               
za 2005r. 

Wykonanie                               
za 2006r. 

Plan na 
30.09.2007

r. 

Projekt na 
2008r. 

1 

Wydatki ogółem                                                             

w tym: 94 171 831 125 805 770 129 435 326 135 834 027 

2 wydatki bieżące 85 013 193 96 166 897 107 215 590 109 940 927 

3 wydatki majątkowe 9 158 638 29 638 873 22 219 736 25 893 100 

      
      
      
      
      
      

 Wykres Nr 3     
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 Tabela Nr 8     

      

WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA            
W LATACH 2005-2008  

     w % 

Udział wydatków bieżących i majątkowych                                                              
w wydatkach ogółem w latach 

Lp 
Wyszczególnienie 

2005 2006 2007 2008 

1 

Wydatki ogółem                                                                                 

w tym: 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 wydatki bieżące 90,27 76,44 82,83 80,94 

3 wydatki majątkowe 9,73 23,56 17,17 19,06 

      

      

      

      

      

 Wykres Nr 4     
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 Tabela Nr 9     

DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA W 
LATACH 2005-2008 W OPARCIU O STAŁĄ PODSTAWĘ                                             

W ODNIESIENIU DO ROKU 2005 
     w % 

Lp Wyszczególnienie Rok Bazowy 
2005 

2006/2005 2007/2005 2008/2005 

1 

Wydatki ogółem                                          

w tym: --- 133,59 137,45 144,24 

2 wydatki bieżące --- 113,12 126,12 129,32 

3 wydatki majątkowe --- 323,62 242,61 282,72 

      

      

      

      

      

 Tabela Nr 10     

      

DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA                          
W LATACH 2005-2008  

     w % 

Lp Wyszczególnienie 2005 2006/2005 2007/2006 2008/2007 

1 

Wydatki ogółem                                                                                 

w tym: --- 133,59 102,89 104,94 

2 wydatki bieżące --- 113,12 111,49 102,54 

3 wydatki majątkowe --- 323,62 74,97 116,53 
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 Tabela Nr 11     

WSKAŹNIKI STRUKTURALNE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA           
W LATACH 2005-2008 wg układu klasyfikacyjnego  

     w % 

Udział wydatków wg układu klasyfikacyjnego w 
wydatkach ogółem w latach Działy  Nazwa działu 

2005 2006 2007 2008 

010 Rolnictwo i łowiectwo --- --- --- --- 

600 Transport i łączność  8,83 11,59 9,13 12,78 

630 Turystyka 0,03 3,26 4,58 1,73 

700 Gospodarka mieszkaniowa 3,26 7,19 5,99 7,25 

710 Działalność usługowa 0,18 0,21 0,10 0,24 

750 Administracja publiczna 9,04 7,71 8,30 9,47 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa - dotacje celowe 
0,24 0,08 0,01 0,01 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
1,62 0,98 1,11 1,19 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 
0,11 0,09 0,10 0,11 

757 Obsługa długu publicznego 1,24 0,72 0,79 0,73 

758 Różne rozliczenia --- 0,28 0,22 0,74 

801 Oświata i wychowanie 34,93 27,53 29,05 30,51 

851 Ochrona zdrowia 1,16 0,66 0,90 0,70 

852 Pomoc społeczna  24,46 20,87 24,92 21,25 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
0,04 0,08 --- --- 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2,05 1,78 1,63 0,67 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
7,15 5,28 6,35 6,36 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
3,00 9,04 3,85 3,59 
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926 Kultura fizyczna i sport 2,66 2,66 2,97 2,67 

  
WYDATKI OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 100,00 

      
 
 
 
      

 Wykres Nr 5     
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 Tabela Nr 12     

DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA W 
LATACH 2005-2008 W OPARCIU O STAŁĄ PODSTAWĘ W ODNIESIENIU                

DO ROKU 2005 
      

Dział Nazwa działu Rok Bazowy 
2005 

2006/2005 2007/2005 2008/2005 

010 Rolnictwo i łowiectwo --- 204,83 191,96 128,69 

600 Transport i łączność  --- 175,38 142,17 208,70 

630 Turystyka --- 16319,37 23566,79 9329,89 

700 Gospodarka mieszkaniowa --- 294,38 252,54 320,50 

710 Działalność usługowa --- 149,20 72,13 185,06 

750 Administracja publiczna --- 114,00 126,21 151,21 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa - dotacje celowe 
--- 44,36 4,26 4,35 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
--- 80,67 94,17 106,14 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 
--- 108,32 125,50 138,74 

757 Obsługa długu publicznego --- 77,28 86,98 84,24 

758 Różne rozliczenia --- --- --- --- 

801 Oświata i wychowanie --- 105,30 114,31 126,02 

851 Ochrona zdrowia --- 75,87 106,71 87,30 

852 Pomoc społeczna  --- 114,00 140,07 125,34 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
--- 268,69 --- --- 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza --- 115,53 109,32 47,12 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
--- 98,65 122,20 128,45 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
--- 402,18 176,06 172,41 

926 Kultura fizyczna i sport --- 133,71 153,53 145,03 
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WYDATKI OGÓŁEM --- 133,59 137,45 144,24 

      

      

      

      

      

      

 Tabela Nr 13     

      

DYNAMIKA ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA TCZEWA                          
W LATACH 2005-2008  

      

Dział Nazwa działu 2005 2006/2005 2007/2006 2008/2007 

010 Rolnictwo i łowiectwo --- 204,83 93,72 67,04 

600 Transport i łączność  --- 175,38 81,07 146,79 

630 Turystyka --- 16319,37 144,41 39,59 

700 Gospodarka mieszkaniowa --- 294,38 85,79 126,91 

710 Działalność usługowa --- 149,20 48,34 256,57 

750 Administracja publiczna --- 114,00 110,71 119,81 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa - dotacje celowe 
--- 44,36 9,60 102,11 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
--- 80,67 116,74 112,70 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 
--- 108,32 115,86 110,55 

757 Obsługa długu publicznego --- 77,28 112,55 96,85 

758 Różne rozliczenia --- --- 80,21 357,14 

801 Oświata i wychowanie --- 105,30 108,56 110,25 

851 Ochrona zdrowia --- 75,87 140,66 81,81 

852 Pomoc społeczna  --- 114,00 122,86 89,49 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
--- 268,69 --- --- 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza --- 115,53 94,63 43,10 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
--- 98,65 123,88 105,11 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
--- 402,18 43,77 97,93 

926 Kultura fizyczna i sport --- 133,71 114,82 94,46 
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WYDATKI OGÓŁEM --- 133,59 102,89 104,94 

      

 

 

 

Reasumując budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości               

135.834.027 zł, natomiast prognozowane dochody stanowią kwotę 129.464.027 zł. 

Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 6.370.000 zł zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

− kredytu w wysokości 1.000.000 zł 

− z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 5.370.000 zł. 

Planowane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.850.000 zł zostaną także przeznaczone 
na: 

− spłatę kredytu na rzecz BOŚ SA w Gdańsku    -    750.000 zł 

− wykupu obligacji komunalnych        - 3.100.000 zł. 

Wielkość zobowiązań Gminy Miejskiej Tczew na dzień 31.12.2007r. wynosi 18.550.000 zł 

i dotyczy zobowiązań z tytułu: 

• zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.250.000 zł, 

• wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 16.300.000 zł.  

Przedkładane objaśnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu 

miasta na 2008 rok zostało przygotowane jako materiał pomocniczy dla radnych. Ma ono 

stanowić podstawę do przybliżenia założeń i wielkości środków niezbędnych dla 

funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta, a także materiał wyjściowy do dyskusji 

nad ostatecznym jego kształtem. 

 
 
Tczew, dnia 13 listopada 2007 roku.    


