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z dnia  8 kwietnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta 

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 48.000 zł 

- na zadaniu pn. „Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul.Zakładowej do granic administracyjnych 
miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul.Chmielowskiej" 

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 48.000 zł 

- na zadaniu pn. "Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na 
działce o nr ew. 957/16" 

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 48.000 zł 

- na zadaniu pn. "Budowa drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą 
położoną na działce o nr ew. 957/30" 

- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 200.000 zł 

- na zadaniu pn. "Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami" 

- w Dz. 851 Rozdz. 85154 § 6050 o kwotę 250.019,24 zł 

- na zadaniu pn. "Budowa placu zabaw na terenach rekreacyjnych nad Wisłą" 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu 

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 1.080.504 zł 

-  na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go Maja – 
Stanisława Moniuszki  do skrzyżowania ulic: Mickiewicza -  Stanisława Moniuszki” 

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 1.000.000 zł 

-  na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu 
ulic: Sienkiewicza - 11-go Listopada  do ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka -  Kazimierza 
Wielkiego” 

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 1.517.669,81 zł 

- na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: 
Zwierzyniecka – Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Kazimierza 
Wielkiego'' 

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 1.001.826,19 zł 
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- na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - 
Wyszyńskiego - Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - 
Zwierzyniecka" 

§ 2. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2021 Nr XXXIX/415/2021 Rady Miasta 
Tarnobrzega z dnia 13 stycznia 2021 r. (z późniejszymi zmianami) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15.159.206,27 zł. 

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 15.159.206,27 zł będą przychody z tytułu: 

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.159.206,27 zł. 

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.528.590,11 zł z tego: 

§ 950. – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 
17.528.590,11 zł. 

4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.369.383,84 zł z tego: 

§ 992. – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.006.383,84 zł, 

§ 982. - Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 363.000,00 zł, 

5. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów i wykupu obligacji w łącznej 
kwocie 2.369.383,84 zł będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.      

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Bogusław Potański 
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Uzasadnienie

Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym Miasta Tarnobrzega na dzień 31 grudnia 2020 r.
w łącznej kwocie 5.194.019,24 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

1. W Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o łączną kwotę 4.600.000 zł
z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:

- "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania ulic: 1-go Maja – Stanisława
Moniuszki do skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Stanisława Moniuszki" - 1.080.504 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic:
Sienkiewicza - 11-go Listopada do ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka - Kazimierza Wielkiego" -
1.000.000 zł,

- "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ronda ulic: Zwierzyniecka –
Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Kazimierza Wielkiego" -
1.517.669,81 zł,

- "Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyszyńskiego -
Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - Zwierzyniecka" -
1.001.826,19 zł,

Z uwagi na zgłoszenie ww. zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
koniecznym jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta na rok 2021 celem możliwości przystąpienia do
ich realizacji.

2. W Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o łączną kwotę 144.000 zł z przeznaczeniem na realizację
inwestycji pn.:

- "Budowa drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul.Zakładowej do granic administracyjnych miasta
Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul.Chmielowskiej" - 48.000 zł,

- "Budowa drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew.
957/16" - 48.000 zł,

- "Budowa drogi ul.Mechanicznej na odcinku od ul.Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na
działce o nr ew. 957/30" - 48.000 zł,

Z uwagi na zgłoszenie ww. zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
koniecznym jest zabezpieczenie środków w budżecie miasta na rok 2021 celem możliwości przystąpienia do
ich realizacji.

3. W Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.
"Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami". Zadanie to obejmie przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie
budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Waryńskiego 2,4,6 w Tarnobrzegu wraz z niezbędną
infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowę chodników przy ul. J. Matejki 3 i 7 w
Tarnobrzegu.

4. W Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 250.019,24 zł z przeznaczeniem na realizację
inwestycji pn. „Budowa placu zabaw na terenach rekreacyjnych nad Wisłą”. Ze względu na pandemię wirusa
SARS-COV-2 ograniczono realizację niektórych zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku. Z uwagi na
ustawowe ograniczenia polegające na tym, iż niewykorzystane środki finansowe z lat poprzednich mogą być
przeznaczone tylko na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. kwotę w wysokości 250.019,24
przeznacza się na budowę placu zabaw, który zaplanowany jest w budżecie Miasta na 2021 r.
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