
 

 

 

 

Uchwała nr XXXI/419/2008  

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 18 grudnia 2008 r.  

 

 

 

UCHWAŁA   BUDŻETOWA 

MIASTA   TARNOWA   NA   ROK   2009 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d) i lit. i) 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.24 ust. 11, 

art. 165, art. 166, art. 173, art. 174, 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 2009: 

 

 

Część I  

 

Budżet Miasta Tarnowa na 2009 r. 

 

 

§ 1 

 

1. Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta Tarnowa w wysokości 465 000 394 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

 

2. Ustala się prognozowane dochody skarbu państwa w wysokości 3 915 800 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 2. 

 

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Tarnowa w wysokości 533 880 543 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

 

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 

w kwocie 68 880 149 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

a) zaciąganych pożyczek w kwocie 5 499 890 zł, 

b) zaciąganych kredytów w kwocie 52 950 980 zł, 

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

    budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 

    10 429 279 zł, 

 

5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 87 709 198 zł i rozchody budżetu 

w kwocie 18 829 049 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 
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§ 2 

 

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją: 

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, 

zgodnie z załącznikiem nr 5. 

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

§ 3 

 

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki, 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Tarnowa 

zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

§ 4 

 

1. Ustala się: 

1) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych, zgodnie 

z załącznikiem nr 8, 

2) wydatki majątkowe budżetu (wraz z rezerwą inwestycyjną), zgodnie z załącznikiem 

nr 9, 

3) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem 

nr 10. 

2. Ustala się: 

1) limit wydatków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez gminę w kwocie 2 480 000 zł, 

2) limit wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli emerytów i rencistów zatrudnionych 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę w kwocie 38 000 zł. 

 

§ 5 

 

1. Udziela się z budżetu miasta Tarnowa: 

1) dotacje na zadania określone ustawowo oraz pozostałe dotacje według załącznika 

nr 11, 

2) dotacje dla zakładów budżetowych według załącznika nr 13, 

 

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

budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

§ 6 

 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie  3 200 000 zł 

2. Tworzy się rezerwy celowe na: 

1) remonty i awarie           500 000 zł 

2) wydatki w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych     900 746 zł 

3) przedsięwzięcia kulturalne          300 000 zł 

4) regulacje i wyrównanie wynagrodzeń              16 629 999 zł 
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5) inwestycje i zakupy inwestycyjne      1 930 000 zł 

6) zadania wskazane przez Rady Osiedli        895 000 zł 

7) zabezpieczenie udzielonych poręczeń     2 614 992 zł 

8) dokumentacje przyszłościowe         500 000 zł 

9) środki na zabezpieczenie wkładu własnego miasta, niezbędne 

      do pozyskiwania funduszy zewnętrznych         500 000 zł 

10) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 

publicznych              50 000 zł 

11) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego       50 000 zł. 

 

 

Część II 

 

Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej, funduszy celowych oraz rachunków 

dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych 

 

 

§ 7 

 

1. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 

finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 14. 

2. Ustala się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych i gospodarstw 

pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

§ 8 

 

Ustala się plan przychodów i wydatków: 

1) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 

zgodnie z załącznikiem nr 16. 

2) Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

 

Część III 

 

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe 

 

 

§ 9 

 

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

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 25 000 000 zł, 

 

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

planowanego deficytu budżetu w kwocie 58 450 870 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 17 000 000 zł - łącznie 

w kwocie 75 450 870 zł. 

 

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

budżetu nastąpi z dochodów budżetu miasta Tarnowa. 
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4. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów 

określonych w ust. 1 i 2, w formie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową i (lub) ustanowienia hipoteki na majątku gminy. 

 

5. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadań dofinansowywanych 

z europejskich środków strukturalnych oraz innych pozyskiwanych środków zewnętrznych 

w wybranych formach z następujących: 

a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal), 

b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, 

c) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, 

d) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenia, 

e) hipoteka, 

f) poręczenie, 

g) gwarancja bankowa, 

h) gwarancja ubezpieczeniowa. 

 

§ 10 

 

1. 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 2 500 000 zł, 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków określonych 

w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

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 kwoty 25 000 000 zł,  

4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie 

programy inwestycyjne w latach i kwotach – jak załącznik nr 10, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa 

w 2010 r. na łączną kwotę 10 000 000 zł, 

6) udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów określonych w podpunkcie 5, których łączna wartość wraz 

ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Prezydenta nie przekroczy kwoty 

z podpunktu 5, 

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

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

 

2. Upoważnia się dyrektorów następujących zakładów budżetowych: 

1) Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

2) Miejski Zarząd Cmentarzy, 

3) Zakład Składowania Odpadów Komunalnych, 

4) Zarząd Komunikacji Miejskiej, 

5) Izba Wytrzeźwień, 

6) Pałac Młodzieży 

do dokonywania w planie finansowym zakładu innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104), 
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pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia 

dotacji z budżetu. 

 

 

Część IV 

 

Ustalenia dodatkowe i końcowe 

 

 

§ 11 

 

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2009 przyjmuje się 

Prognozę długu publicznego gminy miasta Tarnowa, zgodnie z załącznikiem nr 18. 

 

 

§ 12 

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. 

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

2009 r. w formie pisemnej, w zakresie szczegółowości zgodnej ze szczegółowością 

Uchwały Budżetowej. 

3. Prezydent Miasta Tarnowa przedstawi informację o wykonaniu w I półroczu 2009 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). 

 

§ 13 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

     Ryszard Żądło 
 

 

 


