
Uchwała nr XLIV/805/2006 

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 26 stycznia 2006 r. 

 

 

 

UCHWAŁA   BUDŻETOWA 

MIASTA   TARNOWA   NA   ROK   2006 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i, 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. 165, 

art. 166, art. 173, art. 174, art. 176, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze 

zmianami) Rada Miejska w Tarnowie 

 

 

uchwala budżet Miasta Tarnowa na rok 2006: 

 

 

Część I  

 

Budżet Miasta Tarnowa na 2006 r. 

 

 

§ 1 

 

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta Tarnowa w wysokości   317.804.816 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            116.906.312 zł 

w tym: 

a) część oświatową             114.015.772 zł 

b) część wyrównawczą                       100.953 zł 

c) część równoważącą                2.789.587 zł 

2) dotacje z budżetu państwa w kwocie             54.101.930 zł 

          otrzymane na zadania: 

a) własne                  9.583.030 zł 

b) z zakresu administracji rządowej zlecone i wykonywane na podstawie 

                ustaw                44.518.900 zł 

3) dotacje na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie 

porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządowymi           3.182.434 zł 

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

      alkoholowych                  1.300.000 zł 

5) dochody pozostałe             142.314.140 zł 

 

3. Ustala się prognozowane dochody skarbu państwa w wysokości           1.876.457 zł  

      wg źródeł i działów, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

 



§ 2 

  

1. Ustala się wydatki budżetu miasta Tarnowa w wysokości        359.820.843 zł 

     według działów i rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 3 

 

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            44.518.900 zł 

      2) wydatki na zadania gminne i powiatowe realizowane na podstawie 

          porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządowymi           3.182.434 zł 

      3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  

          i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w kwocie    1.543.800 zł 

      4) wydatki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, wychowawców 

          i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach 

          i placówkach prowadzonych przez gminę w kwocie             1.411.000 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 (wraz z rezerwami) w kwocie          301.725.110 zł 

          w tym między innymi na: 

          a) wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń (wraz z rezerwą celową) 

  w kwocie               158.222.380 zł 

          b) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie              7.000.000 zł 

          c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie              3.030.627 zł 

          d) dotacje                 21.737.360 zł 

      2) wydatki majątkowe (wraz z rezerwą inwestycyjną) w kwocie          58.095.733 zł 

          których wykaz zawiera załącznik nr 4, 

          w tym na: 

          dotacje                    4.670.000 zł 

4. Ustala się wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6. 

5. Ustala się kwotę wydatków ogółem na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu 

Unii Europejskiej w wysokości 13.509.219 zł według załącznika nr 5. 

 

 

§ 3 

 

1. Ustala się dotacje z budżetu miasta Tarnowa na 2006 r.: 

1) dla zakładów budżetowych według załącznika nr 7, 

2) pozostałe dotacje według załącznika nr 9, 

 

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

budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

 

§ 4 

 

1. Deficyt budżetu miasta Tarnowa w 2006 r. w kwocie              42.016.027 zł 

pokryty zostanie przychodami z: 



- kredytów w kwocie                  37.293.836 zł 

- pożyczek w kwocie        2.804.000 zł 

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

  bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat  

  ubiegłych w kwocie        1.918.191 zł 

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tarnowa w 2006 r. zawiera załącznik nr 10. 

 

 

§ 5 

 

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane  

w kwocie          1.880.000 zł 

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie               13.061.982 zł  

        w tym na: 

1) zadania wskazane przez Rady Osiedli        650.000 zł 

2) współpracę z organizacjami pozarządowymi na realizację 

zadań publicznych           459.000 zł 

3) remonty i awarie           500.000 zł 

4) wydatki w szkołach i placówkach oświatowych    2.059.432 zł 

5) przedsięwzięcia kulturalne          300.000 zł 

6) regulacje i wyrównanie wynagrodzeń     5.213.550 zł 

7) przygotowywanie dokumentacji, udział w projektach oraz dostosowanie 

bazy infrastrukturalnej do realizacji projektów wykorzystujących środki 

pomocowe            530.000 zł 

8) inwestycje i zakupy inwestycyjne      3.350.000 zł 

 

 

§ 6 

 

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie 

przejściowego deficytu budżetu na kwotę 33.246.418 zł, w tym na prefinansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 

8.246.418 zł. 

 

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu na kwotę 40.097.836 zł. 

 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 27.000.000 zł. 

 

4. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu 

budżetu nastąpi z dochodów budżetu miasta Tarnowa. 

 

5. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 

określonych w ust. 1, w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 

i (lub) ustanowienia hipoteki na majątku gminy. 

 



Część II 

 

Inne roczne plany finansowe 

 

 

§ 7 

 

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw 

pomocniczych według załącznika nr 11. 

 

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

i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 12. 

 

3. Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, jak w załączniku nr 13. 

 

 

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 kwotę 33.246.418 zł, w tym na 

prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na kwotę 8.246.418 zł. 

4) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach 

budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnich programach 

inwestycyjnych do wysokości zgodnie z kolumną nr 6 załącznika nr 6. 

5) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2007 r. na łączną kwotę 

2.000.000 zł.  

6) Samodzielnego zaciągania zobowiązań w ciągu roku budżetowego do kwoty 

15.000.000zł. 

7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

 

 

§ 9 

 

Przyjmuje się Prognozę długu publicznego gminy miasta Tarnowa stanowiącą załącznik 

nr 14. 



§ 10 

 

1. Prezydent Miasta Tarnowa przedstawi informację z wykonania budżetu za I półrocze 

2006 r. w formie pisemnej, w zakresie szczegółowości zgodnej ze szczegółowością 

Uchwały Budżetowej. 

2. Prezydent Miasta Tarnowa przedstawi informację o wykonaniu w I półroczu 2006 r. planu 

finansowego samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Gminy Miasta Tarnowa oraz 

instytucji kultury Gminy Miasta Tarnowa w formie pisemnej, w szczegółowości 

odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników tych jednostek, z wyodrębnieniem 

należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych). 

 

 

§ 11 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Kasznia 

 

 

 


