
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 54 — 5299 — Poz. 930, 931

Za cznik nr 16

do Uchwa y Nr XXXIX/117/09

Rady Gminy Wicko

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w 2010 r.
w z otych

Dzia Rozdzia § Nazwa instytucji Kwota dotacji

1. 2. 3. 4. 5.

801 80104 2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "EWA" w Charbrowie 33 250                                                        

33 250                                               

Dotacje podmiotowe z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty

Razem:

Za cznik nr 17

do Uchwa y Nr XXXIX/117/09

Rady Gminy Wicko

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w z otych

Lp. Dzia Rozdzia § Nazwa zadania Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1. 853 85395 2820
„Podejmowanie dzia a  na rzecz osób niepe nosprawnych – ich 

integracja ze spo ecze stwem gminy Wicko”
18 000                                     

2. 853 85395 2820 "Poznaj swoj  gmin  - odkryj wiat i jego tajemnice" 7 000                                       

3. 853 85395 2820 "Dzia ania na rzecz integracji - pojedynek gmin" 10 000                                     

4. 926 92605 2820 „Rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie Wicko” 70 000                                     

5. 926 92605 2820
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ród dzieci i m odzie y

szkolnej w gminie Wicko”
10 000                                     

115 000                            

Dotacje celowa na finasowanie lub dofinansowanie zada  zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

w 2010 r 

Razem:
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 UCHWAŁA Nr XXIII/333/09

Rady Gminy Przodkowo

 z dnia 22 października 2009 r.

 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXVI/278/2006 Rady Gminy Przodkowo 

z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu wsi Smołdzino.

  Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy 
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszy-
mi zmianami) na wniosek Wójta Gminy Przodkowo Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Usuwa się  oczywistą  omy łkę  w Uchwale Nr 
XXVI/278/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 
16 marca 2006 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego Nr 88, poz. 1829 z dnia 
18 sierpnia 2006 roku poprzez   dodanie pominiętej 
omyłkowo w karcie terenu Nr 4 pkt 10.2 tejże uchwały 
oznaczenia „A5 MN”.

2. Treść zapisu karty Nr 4, pkt 10.2 uchwały, o której mowa 
w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „w strefi e A5 MN i A6 MN dopuszcza się scalenie 
i podział działek z zachowaniem min. powierzchni działki 
budowlanej 600 m2”.
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§ 2

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz
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 UCHWAŁA Nr XL/367/2009

Rady Miejskiej w Tczewie

 z dnia 30 grudnia 2009 r.

 w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2010 rok.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e, i lit. 
i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, 
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 
420) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, 
art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o fi nansach 
publicznych (Dz U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) – Rada Miej-
ska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo 
– Budżetowej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysoko-
ści             - 130.106.299 zł,

  w tym:
a) dochody bieżące w kwocie  120.895.994 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  9.210.305 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysoko-

ści             - 163.343.299 zł,
  w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie  120.894.229 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  42.449.070 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załączni-
kiem nr 3 do uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane 
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się defi cyt budżetu miasta Tczewa w wysoko-
ści              33.237.000 zł,

  sfi nansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie    19.237.000 zł,
b) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych 

wyemitowanych przez Gminę w kwocie
  14.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w kwo-
cie              37.487.000 zł,

  z następujących tytułów:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie  23.487.000 zł,

b) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych 
wyemitowanych przez Gminę w kwocie

  14.000.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu miasta Tczewa w kwocie
  4.250.000 zł,
  z następujących tytułów:

a) spłaty kredytów  750.000 zł,
b) wykupu obligacji komunalnych  3.500.000 zł.

§ 3

  W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości  170.000 zł,
2) celową w wysokości  3.250.000 zł,
  z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 
ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym                       50.000 zł,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie  3.200.000 zł,
    w tym:

•  zabezpieczenie wkładów własnych do złożonych 
projektów o dofi nansowanie ze środków Unii 
Europejskiej                  3.050.000 zł,

•  zabezpieczenie wkładu własnego do złożonych 
wniosków o dofi nansowanie budowy i doposa-
żenia placów zabaw w placówkach oświatowych

  150.000 zł.

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją za-
dań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie 
z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 1.100.000 zł z tytułu wyda-
wania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na:
a) zadania określone w programie profi laktyki i roz-

wiązywania problemów alkoholowych w kwocie 
1.039.000 zł, w tym:
•  pomoc fi nansowa dla Powiatu Tczewskiego na 

dofi nansowanie działalności Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Tczewie              – 15.000 zł,

b) zadania określone w gminnym programie przeciw-
działania narkomanii w kwocie          61.000 zł.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwo-


