
Uchwała Nr XXXIII/292/2009 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 30 kwietnia 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 z 2007r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 
984 z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505 oraz z 
2009r. Nr 19, poz. 100) 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 zmienionej uchwałą Nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 

2009r., paragrafy: 1, 2 ust. 1 i 2, 3, 5, 7 ust. 2, 8 ust. 3, 9, 10 pkt 2 i załączniki nr 1, 2, 3, 3a, 5, 6, 7, 

8, 11 i 12 do uchwały otrzymują nowe brzmienie: 

 

1/ „§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta  w wysokości - 134.438.678 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”. 

2/ „§ 2. ust.1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - 162.798.875 zł, 

                 zgodnie z załącznikiem nr 2. 

ust. 2 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 

2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku). 

3/ „§ 3.1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 28.360.197 zł zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

− wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w 

kwocie 20.000.000 zł,  

− wolnych środków, jako nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 2.697.197 zł, 

− wpływów z zaciągniętych kredytów 5.663.000 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.310.197 zł oraz rozchody budżetu  

w wysokości 3.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 



 

4/ „§ 5. ust. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.  

 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/ „§ 7 ust. 2.  Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów 

własnych jednostek budżetowych: dochody – 620.170 zł, wydatki – 622.571 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

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 –            

2.044.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.  

7/ „§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w wysokości: 

1) przychody - 1.500.000 zł 

2) wydatki- 2.066.000 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

8/ „§ 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 28.360.197 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  –   19.200 zł, 
   w tym, z tytułu: 

• wpływów z usług związanych z realizacją półkolonii przez szkoły 

podstawowe (na wniosek Dyrektorów SP Nr 10 i SP Nr 11) –  9.200 zł, 

• wpływów z różnych opłat – 10.000  zł. 

 
II. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto –  465.619 zł, 

z tego: 

II. A. Zwiększenie planu wydatków o kwotę  –  1.965.619 zł, 

     w tym: 

− wydatki bieżące -  279.419 zł, 

− wydatki majątkowe - 1.686.200 zł, 
z przeznaczeniem na: 
• wykonanie stacji drogi krzyżowej „Golgoty Kociewia” na drodze 

prowadzącej do grobów masowych w Szpęgawsku – 1.800 zł, 

• organizację przez CWRDW w Tczewie inscenizacji dnia 1 września 

1939 roku w ramach obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny 

światowej oraz zakup filmów dokumentalnych (Mosty tczewskie i 

700-lecie miasta Tczewa) – 33.350 zł, 

• zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację półkolonii                  

w szkołach podstawowych (SP Nr 10, SP Nr 11) – 9.200 zł, 

• zwiększenie planu wydatków w zakresie odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 

zgodnie z wyliczeniami przekazanymi przez Starostwo Powiatowe – 6.669 zł, 

• pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na  utrzymanie zieleni 

na drogach powiatowych – 130.000 zł, 

• jednorazowa prowizja od wyemitowanych obligacji komunalnych – 25.000 zł, 

• remont schroniska dla zwierząt, wynikający z zaleceń 

Państwowego Inspektora Sanitarnego i wniosków Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej obejmujący przebudowę kanalizacji 

sanitarnej i wymianę zbiorników bezodpływowych na 

oczyszczalnię lokalną (przydomową) – 20.000 zł, 

• wydatki Wydziału Spraw Komunalnych związane z 

przygotowaniami do jubileuszu miasta- wysady zieleni w rejonie 

Starego Miasta – 35.000 zł, 

• budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko-

Orlik 2012” przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Tczewie 

przy ul. Gdańskiej 2  – 1.450.000 zł, 
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• dotację dla Gminy Starogard Gdański na wykonanie rzeźby 

upamiętniającej miejsca martyrologii narodu polskiego w 1939r. – 

grobów masowych w Szpęgawsku pn.”Golgota Kociewia”, w 

których pochowani są także mieszkańcy Tczewa – 18.500 zł, 

• wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej budowy pomnika 

Księcia Sambora II – założyciela miasta, w związku z 

przypadającymi w 2010r. obchodami 750-lecia Miasta Tczewa – 50.000 zł, 

• zakup szafy pancernej niezbędnej do przechowywania eksponatów 

dla CWRDW w Tczewie – 5.000 zł, 

• oświetlenie wystawy w CWRDW w Tczewie – 71.400 zł, 

• zwiększenie kwoty na realizację zadania związanego z 

wprowadzeniem Karty Miejskiej – 81.300 zł, 

• współorganizacja koncertu „Kantaty Pawłowej”, który odbędzie się 

w amfiteatrze 11 czerwca br. – 10.000 zł, 

• pomoc finansowa dla Gminy Kamień Pomorski na dofinansowanie 

budowy budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w pożarze  – 10.000 zł, 

• zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Sport po 

16” w ramach Programu Upowszechniania Sportu. Całkowity koszt 

realizacji zadania 16.800 zł – 8.400 zł. 

 

II.B. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 1.500.000 zł,  

w tym: 

− wydatki bieżące -  400.000 zł, 

− wydatki majątkowe - 1.100.000 zł, 
w związku: 
• z rezygnacją przejęcia w 2009 roku działki pod drogę Kusocińskiego-

Bema, ul. Mieszka I i drogę do ZUOS-u –  400.000 zł, 

• ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.” Przebudowa stadionu 

lekkoatletycznego z zapleczem socjalnym przy ul. Bałdowskiej w 

Tczewie”, uwzględniającą termin złożenia wniosku o dofinansowanie –  1.100.000 zł. 

Realizacja zadania ujęta została w budżecie miasta na lata 2009-2011 w 

wysokości 15.000.000 zł, z tym, że na rok 2009 zaplanowano kwotę 

2.000.000 zł. Uwzględniając termin złożenia wniosku o 

dofinansowanie, przypadający na m-c kwiecień br., a następnie dalszą 

procedurę przetargową, nie jest realne, aby wykonawca mógł wykonać 

zadanie w roku bieżącym na w/w kwotę. W związku z tym dokonuje się 

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.100.000 zł przenosząc ją do 

realizacji na rok 2010. Jednocześnie zwiększono o 600.000 zł całkowity 

koszt realizacji zadania z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 

socjalnego i sprzętu na stadion, promocję projektu, itp. 
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Po dokonaniu w/w zmian realizacja zadania będzie przedstawiała się 

następująco: 

Rok 2009 –      900.000 zł 

Rok 2010 – 13.300.000 zł 

Rok 2011 –   1.400.000 zł 

 

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę             

446.419 zł, do wysokości 28.360.197 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

− wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych  przez gminę w kwocie 

20.000.000 zł, 

− wpływów z zaciągniętych kredytów na realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze 

źródeł zewnętrznych w kwocie 5.663.000 zł, 

− wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.697.197 zł. 

Dokonano jednocześnie przeniesienia między działami w planie wydatków w związku: 

− z koniecznością zwiększenia kwoty na realizację zadania związanego z elektroniczną Kartą 

Miejską – zmniejszenie w dz. 900, rozdz. 90095 & 4270 o kwotę 10.000 zł a zwiększenie w dz. 

600, rozdz. 60004 & 6050 o kwotę 10.000 zł, 

− z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn.”Strategia rozwoju turystyki 

Kociewia” zmniejsza się w dz. 630, rozdz. 63095 & 4300 kwotę 10.000 zł a zwiększa się w dz. 

750, rozdz. 75095 & 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację prac związanych z 

przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

Dokonano zmian w załączniku Nr 12 „Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW  na 2009 rok”           

poprzez: 

1. Zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 566.000 zł, co wynika z 

urealnienia środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009r., w związku z zamknięciem 

2008 roku. 

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 566.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZUOS Sp. z 

o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa nowej kwatery na składowisku 

odpadów”. 

Ogólna kwota dotacji dla ZUOS Sp. z o.o. w 2009 roku wyniesie 1.500.000 zł. Pozostała 

brakująca kwota 934.000 zł pochodzić będzie ze zmniejszenia kwoty przeznaczonej na zakupy 

inwestycyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta. 

Po zmianach plan wydatków dot. realizacji w/w zadań przedstawia się następująco: 

& 6120    – zakupy związane z selektywną zbiórką odpadów na terenie miasta – 11.000 zł 
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 & 6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych – 1.509.000 zł 

w tym: 

- dotacja dla ZUOS Sp. z o.o. 1.500.000 zł. 

 

Tczew, dnia 30 kwietnia 2009r.      
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