
 

 

UCHWAŁA NR X/101/2015    

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE 

z dnia 28 maja 2015 roku 

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2015 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1)

) i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
2)

) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 o kwotę 14.908.847,00zł zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 593.526,00zł, 

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.502.373,00zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 o kwotę 23.285.251,00zł zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.451.751,00zł, 

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.833.500,00zł. 

3. Zwiększa się rezerwę ogólną na rok 2015 o kwotę 2.000.000zł. 

4. Zwiększa się określony w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 

2015 o kwotę 8.376.404,00 zł. 

5. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 o kwotę 8.376.404,00 zł. 

6. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 wprowadza się zmiany zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

7. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 wprowadza się zmiany zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 

2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 

2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. 

poz. 379 i poz. 1072. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. 

poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877. 
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10. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa 

w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

11. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015 r. – uchwała budżetowa 

Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 

23.164.955,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 

10.853.066,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.311.889,00 zł.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 50.311.889,00 zł, w tym: 

a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 38.000.000,00 zł, w tym na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie 20.000.000,00 zł, 

b) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.311.889,00 zł. 

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 27.146.934,00 zł, w tym: 

a) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.173.734,00 zł, 

b) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 25.973.200,00 zł, w tym spłata wcześniej 

zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.593,00 zł,.”; 

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 

4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 

5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

6) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

7) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Kazimierz Koprowski 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3856



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr X/101/2015    

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 28 maja 2015 roku 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr X/101/2015    

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 28 maja 2015 roku 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 3856



 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 3856



 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 3856



 
 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Kazimierz Koprowski 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 3856



Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr X/101/2015    

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 28 maja 2015 roku 
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Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr X/101/2015    

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 28 maja 2015 roku 
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Załącznik Nr 5  

do Uchwały Nr X/101/2015    

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 28 maja 2015 roku 
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