
Uchwała Nr XXXV/301/2009 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 czerwca 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 z dnia 26 lutego 2009r. oraz 

uchwałą Nr XXXIII/292/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2009r paragrafy: 1, 2 ust. 1 i 2, 3, 

5, 7 ust. 2, 8 ust. 2 i 3 oraz 10 pkt 2 i załączniki nr 1, 2, 3, 3a, 5, 6, 7, 8, 10 i 11 do uchwały 

otrzymują nowe brzmienie: 

 

1/ „§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta  w wysokości - 135.007.205 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”. 

2/ „§ 2. ust.1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - 163.472.402 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 28.465.197 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 2.802.197 zł, 

− wpływów z zaciągniętych kredytów 5.663.000 zł. 



 

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.415.197 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 – 634.962 zł, wydatki – 637.363 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

6/ „§ 8 ust. 2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:  

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 3.564.000 zł, 

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych  

w wysokości  - 5.832.353 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 10. 

ust 3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 

należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę –            

2.193.762 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 28.465.197 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  –   525.579 zł, 

   w tym, z tytułu: 

• wpływów z usług związanych z realizacją półkolonii przez szkoły 

podstawowe (wnioski złożone przez Dyrektorów SSP nr 2, SP nr 5,                   

SP Nr 7, SP nr 8  i SP Nr 12) –  10.995 zł, 

• rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od 

nieruchomości zakładów pracy chronionej – realizacja wniosku z dnia 

19.03.2009r. – 60.153 zł, 

• ustalenia planu dochodów nieplanowanych, które wpłynęły na 

rachunek budżetu miasta w okresie I-IV/2009r., m.in.: z tytułu 

naliczonych kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie robót, z 

wpływów z różnych dochodów oraz nadwyżki środków obrotowych, 

która wystąpiła w Przedszkolu Nr 8 – 146.869 zł, 

• przyznania dotacji rozwojowej na dofinansowanie Projektu 

pt.”Akademia Aktywnych-rozwój  i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie”- 

kontynuacja umowy  Nr UDA-POKL.07.01.01-22-073/08-00 z dnia 

22.08.2008r. –  292.562 zł, 

• zwiększenia planowanych dochodów przez CWRDW w Tczewie w 

związku z podpisaniem umów na reklamę podczas organizacji oraz 

trwania wystawy „Pradzieje Tczewa” – 15.000 zł, 

 

II. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto –  630.579 zł, 

z tego: 

II. A. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę  –  777.000 zł, 

• w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku rozstrzygniętych 

przetargów na zadania remontowe w placówkach oświatowych  – 727.000 zł, 

• z uwagi na odstąpienie od realizacji budowy pomnika Księcia Sambora 

II i w związku z tym zdjęcie z budżetu zadania pn. „Wykonanie 

koncepcji i dokumentacji technicznej budowy pomnika księcia  

Sambora II”   – 50.000 zł. 

 

II.B. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 1.407.579 zł,  

z tego: 

− wydatki bieżące -  1.040.579 zł, 

− wydatki majątkowe - 367.000 zł, 

w tym: 
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• budowa placu apelowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 –  180.000 zł, 

• wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego wraz z 

kładką nad linią kolejową na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską 

do skrzyżowania z ul. Norwida –  200.000 zł, 

• zwiększenie kwoty na realizację zadania związanego z wprowadzeniem 

Karty Miejskiej-zakup kart i urządzenia do personalizacji kart – 55.000 zł, 

• wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów pokolejowych z 

programem funkcjonalno-użytkowym – 30.000 zł, 

• dotacja dla Powiatu Tczewskiego na prowadzenie Gimnazjum z 

oddziałami Przysposobiającymi do Pracy zgodnie z podjętą uchwałą                

Nr XXXII/284/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009r. – 74.962 zł, 

• zwiększenie planu wydatków bieżących CWRDW w Tczewie z 

przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej-na wniosek Pani 

Dyrektor CWRDW – 23.000 zł, 

• zwiększenie planu wydatków bieżących SP nr 8 z przeznaczeniem na 

wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy – 19.840 zł, 

• zwiększenie kwoty na wypłatę stypendiów dla zawodniczek MKS 

Sambor, które będą brały udział w rozgrywkach I ligii kobiet – 55.000 zł, 

• zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację półkolonii w 

szkołach podstawowych (na wniosek Dyrektorów SSP nr 2, SP nr 5,             

SP nr 7, SP nr 8 i SP nr 12) – 10.995 zł, 

• zwiększenie kwoty z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury – 7.000 zł, 

• realizacja Projektu pt.”Akademia Aktywnych - rozwój  i 

upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tczewie” –  292.562 zł, 

• zwiększenie planu wydatków CWRDW na organizację wystawy 

„Pradzieje Tczewa” –  15.000 zł, 

w tym: wydatki bieżące        8.000 zł 

             wydatki majątkowe 7.000 zł 

• zwiększenie kwoty na realizację Nieobozowej Akcji Lato 2009 w 

związku z większym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez placówki 

oświatowe – 16.220 zł, 

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów grup) 

• zwiększenie kwoty na wykonanie inscenizacji wybuchu II wojny 

światowej z przeznaczeniem na wynajem telebimu umożliwiającego 

zobaczenie w/w inscenizacji wszystkim zgromadzonym – 23.000 zł, 
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• wznowienie wydania publikacji Pana K.Ickiewicza pt.”II wojna 

światowa zaczęła się w Tczewie” w związku z organizacją w Tczewie 

uroczystych obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej – 5.000 zł, 

• zwiększenie kwoty na promocję miasta Tczewa podczas rozgrywek 

sportowych (w piłce nożnej – 95.000 zł i ręcznej – 40.000 zł)  – 135.000 zł, 

• zwiększenie kwoty na wypłatę prowizji przygotowawczej dla Agenta 

Emisji obligacji komunalnych miasta Tczewa – 55.000 zł, 

• zwiększenie planu wydatków SP nr 11 z przeznaczeniem na wykonanie 

ogrodzenia wokół szkoły od strony boiska (zakup materiałów i 

wykonanie ogrodzenia) – 50.000 zł, 

• zwiększenie kwoty na realizację zadania pn. „Budowa klatki schodowej 

w Przedszkolu Muszelka”. Jedyna oferta, która została złożona w 

postępowaniu przetargowym na w/w zadanie opiewa na kwotę znacznie 

wyższą niż zabezpieczona w budżecie. Zmniejszono jednocześnie 

zakres robót objętych w/w postępowaniem i na realizację zadania 

planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 180.000 zł – 95.000 zł, 

• dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych dla Komendy 

Powiatowej Policji w Tczewie poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia 

Policji – 25.000 zł, 

• zakup i zamontowanie dźwigu towarowego w Przedszkolu 

Niepublicznym „Jarzębinka” w Tczewie – 30.000 zł, 

• zlecenie opracowania i opisu herbu oraz flagi miasta Tczewa zgodnie z 

zasadami heraldyki i westykologii – 10.000 zł. 

 

Powstały, w wyniku wprowadzenia w/w zmian deficyt budżetu miasta w wysokości 105.000 zł 

zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych. 

 

Dokonano jednocześnie: 

• przeniesienia między działami w planie wydatków 

• zmian w zał. Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów i 

wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009r.” poprzez: 

− zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne” o kwotę 14.000 zł, 

− ustalenie planu dochodów i wydatków w rozdz. 80101 „Odszkodowania” w wysokości            

792 zł. 

• zmian w zał. Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-

2011”, gdzie w poz. 2 „Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu pasażerskiego w Tczewie”, 

nastąpiło urealnienie kwot przypadających do realizacji w poszczególnych latach trwania 

projektu – na podstawie studium wykonalności, które zostało złożone wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie 
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łączne koszty finansowe        rok 2010      rok 2011 

było:  66.800.000 zł    16.000.000 zł  17.000.000 zł 

jest:  35.030.000 zł    19.350.000 zł  15.030.000 zł 

 

Ponadto w: 

• zał. Nr 3 dopisano zadanie pn.”Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1 Maja w Tczewie”, które 

będzie realizowane w latach 2009-2010, a kwota dofinansowania wyniesie łącznie 1.750.000 zł 

(co stanowi 50% wartości zadania), w tym: 

rok 2009 – 1.000.000 zł 

rok 2010 –    750.000 zł 

• w zał. Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009r.” zmniejszono o 260.000 zł  kwotę na realizację 

zadania „Adaptacja poddasza Przedszkola nr 9”, zwiększając jednocześnie o 230.000 zł kwotę 

na realizację zadania „Dostosowanie budynków przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych” 

– co związane jest z rozstrzygnięciem przetargów na w/w zadania. 

 

Tczew, dnia 23 czerwca 2009r.      
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