
Uchwała Nr XXXI/261/2009 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 26 lutego 2009r. 
 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok. 
 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 

1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 

2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, 

poz. 1458) i art. 86 ust. 1, art.165, art.173, art.174, art.179, art.184, art.188 i art.195 ust. 2 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany z 2006r. Nr 45, 

poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 

1381; Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, 

poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370) oraz art. 3 i 4 

ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 

w Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539; zmiany z 2009r. Nr 1, poz. 2) – Rada Miejska w Tczewie, po 

zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej  

 

 

u c h w a l a ,  c o  n a s t ę p u j e :  

§ 1 

 

W uchwale Nr XXIX/246/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie 

budżetu miasta na 2009 rok, paragrafy: 1, 2 ust. 1, 3, 5 ust. 2, 6 ust. 1, 8 ust. 3, 10 pkt 2 i załączniki 

nr 1, 2, 5, 7 i 11 do uchwały otrzymują nowe brzmienie: 

 

1/ „§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta  w wysokości - 133.979.526 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”. 

2/ „§ 2. ust.1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - 161.893.304 zł, 

                 zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3/ „§ 3.1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 27.913.778 zł zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

− wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w 

kwocie 27.913.778 zł,  

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.863.778 zł oraz rozchody budżetu  

w wysokości 3.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

4/ „§ 5. ust.2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 

zgodnie z załącznikiem nr 7.  



 

5/ „§ 6 ust. 1 Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 938.162 zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  

 

6/ „§ 8 ust.3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 

należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę –            

2.225.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.  

 

7/ „§ 10 pkt.2 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i 

pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 27.913.778 zł, 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym 

“PANORAMA MIASTA”. 
 

   

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

I. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – 384.384 zł, 

   w tym: 

1.zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę  – 385.403 zł, 

– zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o rocznej kwocie subwencji 

ogólnej na 2009r. – pismo nr ST3/4820/1/2009 z dnia 11.02.2009r.  

2.zmniejszenie planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych na 2009r., o kwotę –    1.019 zł, 

– zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o rocznej kwocie subwencji 

ogólnej na 2009r. – pismo nr ST3/4820/1/2009 z dnia 11.02.2009r. 

  

II. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę  –  148.162 zł, 

z tytułu zwiększenia wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z 

zamknięciem i rozliczeniem 2008 roku. (uzyskanie ponadplanowych 

dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

wysokości 121.702 zł oraz niewykonanie planowanych wydatków w  

wysokości 26.460 zł). 

 

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę                   

236.222 zł. 

Dokonano zwiększenia  kwoty dotacji na zadania własne gminy realizowane  przez podmioty 

nienależące do sektora finansów publicznych – poz. 5 zał. Nr 11 do uchwały w związku ze 

zwiększeniem kwoty wydatków na realizację GPPiRPA w 2009 roku. 

Poprawiono jednocześnie błąd drukarski w zapisach treści w rubryce uwagi w poz. 4 i 5 załącznika 

Nr 7 do uchwały. 

 

Tczew, dnia 24 lutego 2009r.  

            

                                                       

 

 

 

 


