
 

 

Uchwała nr VII/70/2003 

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 20 lutego 2003 r. 

 

 

 

UCHWAŁA   BUDŻETOWA 

MIASTA   TARNOWA   NA   ROK   2003 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 48 ust. 1, art. 

109, art. 110, art. 116, art. 117, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 ze zmianami) 

Rada Miejska w Tarnowie 

 

uchwala niniejszą UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ Miasta Tarnowa na rok 2003: 

 

 

Część I  

 

Budżet Miasta Tarnowa na 2003 r. 

 

 

§ 1 

 

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta Tarnowa w wysokości    252.185.637 zł  

     wg źródeł i działów, zgodnie z załącznikiem nr 1  

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) subwencję ogólną w kwocie            105.572.892 zł 

w tym: 

a) część oświatową               96.433.284 zł 

b) część podstawową                           88.301 zł 

c) część rekompensującą utracone dochody z tytułu częściowej 

                likwidacji podatku od środków transportowych               3.255.473 zł 

d) część drogową                 4.427.930 zł 

e) część wyrównawczą                1.367.904 zł 

2) dotacje celowe  z budżetu państwa w kwocie           38.464.817 zł 

          otrzymane na zadania: 

a) własne                12.293.392 zł 

b) z zakresu administracji rządowej zlecone i wykonywane na podstawie 

                ustaw                21.139.507 zł 

c) wykonywane przez gminę w drodze porozumień z organami 

                administracji rządowej                5.031.918 zł 

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych          950.000 zł 

4) dochody pozostałe             107.197.928 zł 
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3. Przeznacza się z dochodów budżetu miasta Tarnowa kwotę          24.889.263 zł 

na spłatę rat kredytów i pożyczek 

 

 

§ 2 

  

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Tarnowa w wysokości        229.963.218 zł 

     według działów i rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 

 

2. Ogólna kwota wydatków o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

      1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone  

          i wykonywane na podstawie ustaw w kwocie            38.464.817 zł 

      2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na   

          podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie         5.031.918 zł 

      3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  

          i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie            1.045.000 zł 

      4) wydatki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, wychowawców 

          i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach 

          i placówkach prowadzonych przez gminę w kwocie             1.085.690 zł 

      5) pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

          pedagogicznych oraz nauczycieli emerytów i rencistów zatrudnionych 

          w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę w kwocie     30.000 zł 

     

3. Z ogólnej kwoty wydatków określonych w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 

      1) wydatki bieżące w kwocie             220.472.930 zł 

          w tym między innymi na: 

          a) wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie        114.496.151 zł 

          b) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie              6.722.017 zł 

          c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie              1.589.572 zł 

      2) wydatki majątkowe w kwocie                 9.490.288 zł 

          których wykaz zawiera załącznik nr 3. 

 

 

§ 3 

 

1. Ustala się dotacje z budżetu miasta Tarnowa na 2003 r.: 

1) dla zakładów budżetowych i instytucji kultury w kwocie            22.819.200 zł  

według załącznika nr 4, 

2) dla niepublicznych placówek oświatowych i placówek pomocy  

społecznej w kwocie        4.375.095 zł  

według załącznika nr 6, 

3) dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w kwocie   880.000 zł 

 

2. Ustala się zakres i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów 

budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5. 
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§ 4 

 

1. Nadwyżkę budżetu miasta Tarnowa w 2003 r. w kwocie            22.222.419 zł 

przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów. 

       

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tarnowa w 2003 r. zawiera załącznik nr 7. 

 

 

§ 5 

 

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane  

w kwocie          2.500.000 zł 

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie               11.186.172 zł  

        w tym na: 

1) zadania wskazane przez Rady Osiedli        430.000 zł 

2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację 

zadań publicznych           880.000 zł 

3) inwestycje z udziałem ludności         350.000 zł 

4) wydatki w oświacie       8.726.172 zł 

5) remonty i awarie           500.000 zł 

6) przedsięwzięcia kulturalne          300.000 zł 

 

 

§ 6 

 

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do zaciągnięcia długu z tytułu pożyczek 

w wysokości 1.340.255 zł i na zadania określone w załączniku nr 8. 

 

2. Pobranie pożyczek następować będzie w transzach w 2003 r. na warunkach określonych 

w umowach. 

 

3. Terminy spłaty pożyczek określa załącznik nr 8. 

 

4. Spłata zaciągniętych pożyczek nastąpi ze środków budżetu miasta Tarnowa. 

 

5. W corocznych uchwałach budżetowych miasta Tarnowa na lata 2003 - 2008 zostaną 

zabezpieczone środki na obsługę zaciągniętych w 2003 r. pożyczek. Wysokość środków na 

spłatę rat kapitałowych pożyczek określa załącznik nr 8. 

 

6. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych pożyczek w formie wystawienia 

weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i (lub) ustanowienia hipoteki kaucyjnej na 

majątku gminy z uwzględnieniem ust. 5. 

 

7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do spłaty w 2003 r. zobowiązań budżetu 

miasta Tarnowa: 

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 

 - rat kredytów i pożyczek w kwocie   24.889.263 zł 

 - odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie    6.722.017 zł 

     2) z tytułu udzielonych poręczeń      1.589.572 zł. 

 



 4 

Część II 

 

Inne roczne plany finansowe 

 

§ 7 

 

1. Ustala się plany przychodów i wydatków: 

1) zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych według załącznika nr 9, 

2) środków specjalnych  jednostek budżetowych według załącznika nr 10. 

 

2. Ustala się plan finansowy Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 11. 

 

3. Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-

Kartograficznym, jak w załączniku nr 12. 

 

 

Część III 

 

Inne postanowienia 

 

 

§ 8 

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnowa do: 

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym także dokonywania przesunięć na nowe 

zadania inwestycyjne, których wartość nie przekracza 500.000 zł, z wyłączeniem 

przeniesień wydatków między działami,  

2. Przekazania niektórych swoich uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków budżetu w ramach tego samego działu kierownikom jednostek organizacyjnych 

gminy z wyłączeniem wydatków majątkowych. 

3. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków 

w roku budżetowym w maksymalnej wysokości do 20.000.000 zł, 

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 

15.000.000 zł, 

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

 

 

§ 9 

 

Uruchomienie zadań inwestycyjnych, których źródłem finansowania są środki pochodzące 

z kredytów, pożyczek, dotacji lub innych źródeł może nastąpić po uzyskaniu zapewnienia 

uzyskania tych środków. 

 

 

§ 10 

 

Przyjmuje się Prognozę długu publicznego gminy miasta Tarnowa stanowiącą załącznik 

nr 13. 
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§ 11 

 

Obsługę bankową budżetu gminy miasta Tarnowa prowadził będzie Bank Zachodni WBK SA 

Oddział w Tarnowie. Dla obsługi określonych zadań gmina może otwierać rachunki 

pomocnicze w innych bankach. 

 

 

§ 12 

 

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Tarnowa do: 

1) złożenia informacji o przebiegu wykonania  budżetu za I półrocze 2003 r. w terminie do   

31 sierpnia 2003 r.,  

2) złożenia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu w układzie według 

działów, rozdziałów i paragrafów w terminie do  31 marca 2004 roku. 

 

 

§ 13 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r. 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

 

        Andrzej  Kasznia  


