
Uchwała Nr XXXVII/326/2009 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 24 września 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 
1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) 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; Nr 62, poz. 504; Nr 72, poz. 619; Nr 79, poz. 666) 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; Nr 56, poz. 458) – 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.; 

uchwałą Nr XXXIII/292/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r oraz uchwałą Nr XXXV/301/2009 Rady 

Miejskiej z dnia 25 czerwca 2009r. paragrafy: 1, 2, 3, 5, 7, 8 ust. 1 i 2 pkt 1, 9 oraz 10 pkt 2 i 

załączniki nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 do uchwały otrzymują nowe brzmienie: 

 

1/ „§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta  w wysokości - 130.957.150 zł, 

 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”. 

2/ „§ 2. ust.1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - 154.765.208 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). 

ust. 3 Ustala się limity na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w wysokości 

5.449.903 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”. 

3/ „§ 3.1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 23.808.058 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 3.808.058 zł. 



 

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.758.058 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.1.  Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów 

budżetowych: przychody – 15.549.130 zł, wydatki – 15.534.830 zł, zgodnie  

z załącznikiem nr 8. 

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

własnych jednostek budżetowych: dochody – 646.462 zł, wydatki – 648.863 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 8”. 

6/„§ 8. ust.1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości  

3.741.631 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  9. 

ust. 2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:  

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 3.572.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 10”. 

 

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 23.808.058 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. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto –   2.869.792 zł, 

   z tego: 

I.A. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę  –   6.751.000 zł, 

• z powodu spadku dochodów budżetowych za okres od I-VII/2009r. oraz 

ich przewidywane wykonanie do XII/br, w tym z tytułu: –  2.300.000 zł, 

− podatku od środków transportowych – 100.000 zł, 

− podatku od spadków i darowizn – 100.000 zł, 

− podatku od czynności cywilno-prawnych – 800.000 zł, 

− opłaty targowej – 100.000 zł, 

− opłaty skarbowej – 300.000 zł, 

− udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 600.000 zł, 

− odsetek od środków na rachunkach bankowych – 300.000 zł. 

• w związku z brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości pod 

budownictwo wielo i jednorodzinne oraz usługi w ogłaszanych przez 

Gminę Miejską przetargach dokonuje się zmniejszenia planu sprzedaży 

mienia komunalnego na 2009r. o kwotę – 4.351.000  zł, 

• z powodu większej ilości wniosków w sprawie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejsza się plan z tytułu 

opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100.000 zł. 

 

I.B. Zwiększenie planu dochodów o kwotę  –   3.881.208 zł, 

w tym, z tytułu: 

• zwiększenia dochodów wypracowanych przez gminne jednostki 

budżetowe z tytułu świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń i 

obiektów, rozliczeń z lat ubiegłych ( ZUK-37.000 zł, SP nr 11-7.500 zł, 

Gim nr 3-7.000 zł) –  51.500 zł, 
• zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie 

wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w 

obiektach oświatowych – 199.650 zł, 

• ustalenia i zwiększenia planu dochodów nieplanowanych, które wpłynęły 

na rachunek budżetu miasta do dnia 31 lipca br., m.in.: z tytułu 

naliczonych kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie robót, z 

wpływów z lat ubiegłych, z rozliczenia niewygasających wydatków, 

rozliczenie projektu URBAMAS, itp. – 244.970 zł, 

• zwiększenia planu z tytułu wpływów za mandaty nakładane przez Straż 

Miejską – 80.000 zł, 

 
Strona  –  1 – 



 
• zwiększenia planu z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 

własności – 50.000 zł, 

• zwiększenia wpływów z tytułu podatków lokalnych – 702.000 zł, 

w tym: 

− podatku od nieruchomości od osób prawnych  – 700.000 zł, 

− podatku rolnego – 2.000 zł, 

• ustalenia planu dla części rekompensującej subwencji ogólnej za 2008r. 

na pokrycie ubytku dochodów na skutek ustawowego zwolnienia 

przedsiębiorców z podatku od nieruchomości położonych na terenie 

specjalnej strefy ekonomicznej - rozporządzenie Min. Gospodarki z dnia 

26 czerwca 2009r., które weszło w życie 23 lipca 2009r. – 241.257 zł, 

• zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 200.000 zł, 

• zwiększenia planu dochodów dla wpływów ze zwrotów dotacji 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 

nadmiernej wysokości – 35.600 zł, 

• przyznania pomocy finansowej przez Samorząd Wojewódzki na 

dofinansowanie budowy kompleksu sportowego Orlik przy SSP nr 2 w 

Tczewie – 333.000 zł, 

• zwiększenie finansowania dla Projektu „Infrastruktura turystyczna drogi 

wodnej Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda” w wysokości 398.649,98 EUR- – 1.631.276 zł, 

zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorująco-Sterującego z dnia 

27.03.2009r.-aneks nr 3 do umowy w sprawie realizacji projektu z dnia 

15 maja 2009r., potwierdzenie sprawdzenia przez Wspólny Sekretariat 

Techniczny i przekazania do realizacji wniosku o płatność z dnia 

20.08.2009r. 

• przyznania dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na 

realizację projektu z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – umowa nr 

DPS/OS/MS/11/07/2009 – 35.000 zł, 

• uzyskania dofinansowania realizacji projektu pn.”Tworzenie i 

promowanie lokalnego rozwoju Tczewa i Kwidzyna z wykorzystaniem 

doświadczeń Europejskich_- umowa nr FMGTM/II/56/09 – 8.455 zł, 

• przyznania grantu z programu Inteligentna Energia-Europa II na realizację 

projektu „PRESTO-promocja jazdy jako codziennego środka transportu” – 68.500 zł. 

 
II. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto –  7.526.931 zł, 

w tym: 

− zwiększenie wydatków bieżących o kwotę -  1.378.069 zł, 

− zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 8.905.000 zł, 
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z tego: 

II. A. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę  –  11.298.550 zł, 

w tym: 

− wydatki bieżące -  269.550 zł, 

− wydatki majątkowe -11.029.000 zł, 
• w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku 

rozstrzygniętych przetargów na zadania inwestycyjne i remontowe, 

tj. – 1.230.000 zł, 

− budowa układu drogowego na osiedlu przy ul. Czatkowskiej – 300.000 zł, 

− dokumentacja projektowa na przebudowę budynku przy                

ul.  Chopina 33 – 60.000 zł, 

− budowa boiska sportowego przy ul. Ceglarskiej – 370.000 zł, 

− budowa kompleksu sportowego Orlik – 330.000 zł, 

− remont dachu w Gimnazjum Nr 2 – 70.000 zł, 

− dokumentacja projektowa na zadanie pn.”Budowa pomostu 

pływającego dla wioślarzy „Pętla Żuław” – 65.000 zł, 

− dokumentacja projektowa na zabezpieczenie skarpy przy ul. 

Zamkowej – 35.000 zł, 

• w związku z oszczędnościami uzyskanymi z przetargu na budowę 

budynków mieszkalnych przy ul. Prostej, ogłoszeniu przetargu na 

budowę dwóch kolejnych budynków mieszkalnych oraz 

przesunięciu terminu ich realizacji do 2010 roku nastąpiła zmiana 

finansowania zadania, co spowodowało zmniejszenie planu 

wydatków w 2009 roku o kwotę – 3.300.000 zł, 

było: 2009 rok – 4.800.000 zł 

         2010 rok – 2.500.000 zł, 

         2011 rok – 5.000.000 zł, 

po zmianach: 2009 rok – 1.500.000 zł, 

2010 rok – 5.800.000 zł, 
• z powodu zmiany harmonogramu ogłoszenia konkursu na zadania 

związane z dofinansowaniem z UE, jak również zmiany 

harmonogramu robót, który uległ przesunięciu w stosunku do 

obowiązującego w czasie tworzenia budżetu miasta na 2009 rok 

nastąpiło przesunięcie realizacji zadań na 2010 rok, co 

spowodowało zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 4.574.000 zł, 

w tym: 

− „Przebudowa i adaptacja budynku na cele „Domu 
Przedsiębiorcy w Tczewie” –3.134.000 zł, 

było: 2009 rok – 3.313.000 zł 

        2010 rok –    787.000 zł 
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po zmianach: 2009 rok –    179.000 zł 

                      2010 rok – 2.637.000 zł 

                      2011 rok – 1.284.000 zł 

− „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku 

turystycznego Grzymisława na odcinku „Tczew-Gniew”, 

gdzie w przypadku uzyskania dofinansowania zadanie będzie 

realizowane od 2010 roku – 1.440.000 zł, 

• odstąpienie od realizacji zadania pn.:”Przebudowa stadionu 

lekkoatletycznego z zapleczem socjalnym przy ul. Bałdowskiej w 

Tczewie” – zadanie nie uzyskało dofinansowania z UE – 815.000 zł, 

• w związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji projektowej 

na zadanie pn.:” Przebudowa budynków przy Pl. Grzegorza” 

nastąpiła zmiana finansowania zadania w latach 2009-2010 – 280.000 zł, 

było: 2009 rok –     500.000 zł 
         2010 rok – 1.500.000 zł 
po zmianach: 2009 rok –       220.000 zł 
                       2010 rok – 1.780.000 zł 

• zmiana przeznaczenia budynku przy ul. Podmurnej 15 z funkcji 

mieszkalnej na funkcję użyteczności publicznej spowodowała 

konieczność przeprojektowania istniejącego układu funkcjonalnego 

budynku dla potrzeb przyszłego użytkowania. Ze względu na zbyt 

krótki okres, jaki pozostał do końca roku odstąpiono od 

przebudowy budynku w 2009 roku. Zadanie będzie realizowane w 

roku przyszłym. – 900.000 zł, 

• w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów słuchaczy w 

szkołach funkcjonujących w CED od m-ca IX/2009r. dokonano 

zmniejszenia planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych 

i pochodnych od wynagrodzeń – 199.550 zł. 

 

II.B. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 3.771.619 zł,  

w tym: 

− wydatki bieżące -  1.647.619 zł, 

− wydatki majątkowe - 2.124.000 zł, 
z przeznaczeniem na: 
• zwiększenie planu wydatków szkół podstawowych i gimnazjów z tytułu 

wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli 

(5% od stycznia br. i 5% od września br.), awansów zawodowych 

nauczycieli na wyższe stopnie, wypłaty odpraw emerytalnych, większej  

liczby godzin nauczania indywidualnego i rewalidacji, wzrostu 

wydatków rzeczowych głównie z tytułu opłat za energię elektryczną 

oraz odpisów na ZFŚS –  1.148.449 zł, 
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(ogółem brakująca kwota wynosi 1.348.449 zł, z tego 200.000 zł 

zostanie zabezpieczone ze środków pochodzących z rozwiązania 

rezerwy na zadania oświatowe). 

• zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Miejską (na pokrycie wzrostu wynagrodzeń i pochodnych 

od wynagrodzeń pracowników oraz wydatków rzeczowych) –  104.330 zł, 

w tym: 

 - Przedszkole Nr 8 – 52.650 zł 

 - Przedszkole Nr 9 – 51.680 zł 

• zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 11 w związku z 

wypracowaniem przez Szkołę większych dochodów niż planowano                

(7.500 zł) oraz z przeznaczeniem na budowę zeskoku wraz z rozbiegiem 

do skoku w dal, co związane jest z prowadzeniem klas o poszerzonym 

programie z lekkiej atletyki oraz szkoleniem skoczków sekcji 

lekkoatletycznej MKS SAMBOR – 47.500 zł, 

• zwiększenie planu wydatków ZUK w związku z wypracowaniem przez 

Zakład większych dochodów niż planowano (37.000 zł) oraz na 

pokrycie zwiększonych opłat za energię elektryczną – 46.200 zł, 

• zwiększenie planu wydatków Gimnazjum Nr 3 w związku z 

wypracowaniem przez Szkołę większych dochodów niż planowano – 7.000 zł, 

• zwiększenie planu wydatków wynikające z urealnienia planu dochodów 

z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub pobranych w nadmiernej wysokości podlegające odprowadzeniu do 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 35.600 zł, 

• zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla CKiS z przeznaczeniem na 

pokrycie zwiększonych opłat za energię elektryczną za organizację 

imprez na Bulwarze nad Wisłą oraz w Amfiteatrze Miejskim – 8.000 zł, 

• zwiększenie kwoty niezbędnej do wniesienia opłaty za wpisy na 

hipotekę w celu zabezpieczenia należności podatkowych przed 

przedawnieniem – 1.600 zł, 

• zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup gruntu na os. 

Bajkowym od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – 1.888.787 zł, 

• zwiększenie planu wydatków bieżących WGM na zabezpieczenie 

środków na najem pomieszczeń w budynku dworca PKP w związku z 

realizacją zadania pn.: ”Regionalny węzeł komunikacyjny ruchu 

pasażerskiego w Tczewie” oraz na inwentaryzację lokali mieszkalnych – 60.400 zł, 

• zwiększenie planu wydatków na dokonanie ustawowego odpisu na rzecz 

Izb Rolniczych w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu 

wpływów z podatku rolnego (2.000 zł x 2%=40 zł) – 40 zł, 
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• zwiększenie środków przeznaczonych na koszty obsługi świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego prowadzonej przez MOPS – 30.000 zł. 

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa, a kwota 

przeznaczona na finansowanie zadania w wysokości 3% przyznanej 

dotacji jest niewystarczająca. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów daje możliwość 

finansowania tych kosztów z dochodów własnych gminy 

wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. 

• zwiększenie planu wydatków WSK z przeznaczeniem na: – 60.000 zł, 

− interwencje mieszkańców i radnych o wykonanie drobnych 
napraw w zakresie infrastruktury komunalnej – 20.000 zł, 

− przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej planu ustawienia i 
konstrukcji kojców na śmietniki zbiorcze na obszarze Starego 
Miasta – 10.000 zł, 

− remonty oświetlenia – 30.000 zł. 
• dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu rozpoznawczo-

ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-

ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Tczewie – dotacja dla Powiatu Tczewskiego – 24.000 zł, 

• realizację przez MOPS projektu z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju 

sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 35.000 zł, 

• realizację projektu „PRESTO-promocja jazdy rowerami dla każdego 

jako codziennego środka transportu” – 68.500 zł, 

• naliczenie podatku VAT od wnoszonego aportem przez Gminę Miejską 

Tczew prawa własności działek niezabudowanych na rzecz TTBS               

Sp. z o.o. w Tczewie –  161.213 zł, 

• pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie remontu 

zatoczek postojowych przy ul. 30-go Stycznia – 45.000 zł. 

 

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę                

4.657.139 zł, który wyniesie po zmianach 23.808.058 zł i zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z : 

− wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 
20.000.000 zł, 

− wolnych środków z lat ubiegłych 3.808.058 zł. 
Dokonano jednocześnie: 

• przeniesienia między działami w planie wydatków, 

• zmiany nazwy zadania realizowanego przez Powiat Tczewski na :”Przebudowa odcinka 

ulicy Rokickiej w Tczewie od skrzyżowania z Al. Kociewską do granicy miasta” – wniosek 

Zarządu Powiatu z dnia 09 lipca 2009r., 
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• zmiany nazwy zadania dofinansowanego ze środków UE na: ”Przebudowa i adaptacja 

budynku na cele „Domu Przedsiębiorcy w Tczewie”, 

• w załączniku nr 8 „DOCHODY WŁASNE”: 

− w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne” dokonano zwiększenia po stronie dochodów i 

wydatków o kwotę 8.000 zł w związku ze zwiększeniem liczby uczniów 

korzystających z obiadów w stołówce szkolnej w SP nr 12, 

− w rozdz. 92695 dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 

3.500 zł w związku z otrzymaną przez TCSiR darowizną pieniężną, 

• w załączniku nr 8 „Zakłady budżetowe” dokonano zwiększenia po stronie przychodów i 

wydatków dotacji dla Przedszkola Nr 8 o kwotę 52.650 zł i dla Przedszkola Nr 9 o kwotę 

51.680 zł. 

• w załączniku Nr 12 dokonano zmiany zadania: zmniejszono środki w wysokości 55.000 zł 

zabezpieczone w Edukacji ekologicznej na inwentaryzację zasobów przyrodniczych 

przeznaczając je na realizację zadań w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych, 

• przeniesienia środków przeznaczonych na realizację programu „Wyprawka szkolna 2009r.” 

ujętych w planie Urzędu Miejskiego na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego w 

wysokości 7.460 zł na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I 

– III szkoły podstawowej oraz uczniów klas I gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Tczewie. 

• w zał. Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009r.” zmniejszono o 102.000 zł  kwotę na 

realizację zadania „Budowa nawierzchni alejek w Parku Miejskim-etap II”, zwiększając 

jednocześnie o 102.000 zł kwotę na realizację zadania „Budowa elementów małej 

architektury w Parku Miejskim”, 

• w zał. Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009r.” zmniejszono o 40.000 zł  kwotę na realizację 

zadania „Dostosowanie budynków przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych”, 

zwiększając jednocześnie o 40.000 zł kwotę na realizację zadania „Budowa klatki 

schodowej w przedszkolu Muszelka”, 

• w zał. Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009r.” zmniejszono o 6.500 zł  kwotę na realizację 

zadania „Przebudowa dróg: ul. Nadbrzeżnej, ul. Gałczyńskiego, ul. Zamkowej, ul. Jodłowej 

wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Topolowej”, zwiększając jednocześnie o 

6.500 zł kwotę na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni przed NZOZ przy ul. 

Jagiellońskiej”. 

 
Tczew, dnia 24 września 2009r.      
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