Uchwała Nr XII/138/07
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 29 października 2007r
w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2007 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r
Nr 142 poz.1591 z póź.zm) oraz art.165, art.166, art.168, art.174, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z póż.zm) – Rada Miejska w Dębicy uchwala
co następuje :
§1
W uchwale nr V/32/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 2 marca 2007r w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2007r,
zmienionej uchwałą nr IX/84/07 z dnia 25 czerwca 2007r, uchwałą nr X/97/07 z dnia 13 lipca 2007r oraz uchwała
nr XI/108/07 z dnia 7 września 2007r wprowadza się następujące zmiany :

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2007r o kwotę 27.235 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 1 „Plan dochodów budżetu miasta na 2007r”,
- dz.600 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane
z innych źródeł - ZPORR
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji

o kwotę

24.031 zł

o kwotę

3.204 zł

2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2007r o kwotę 89.735 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 1 „Plan dochodów budżetu miasta na 2007r”, w tym :
- dz.600 otrzymana darowizna

o kwotę

20.000 zł

- dz.700 dochody z najmu i dzierżawy

o kwotę

2.500 zł

- dz.756 podatek czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne

o kwotę

67.235 zł

3) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2007 o kwotę 561.500 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budżetu miasta na 2007r”, w tym :
- dz.400 rozdz.40002 dostarczanie wody – wydatki majątkowe
o kwotę
w tym : „Budowa sieci wodociągowej ul.Gajowa-Kopaliny” o kwotę

25.000 zł
25.000 zł

- dz.600 rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy – wydatki majątkowe
o kwotę
w tym : „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznokomunikacyjnej transportu miejskiego”
o kwotę

60.000 zł

rozdz.60016 drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe
w tym : „Przebudowa układu komunikacyjnego w Dębicy
-ul.Rzeszowska, Tysiąclecia i Mickiewicza”

o kwotę

53.200 zł

o kwotę

53.200 zł

o kwotę

59.800 zł

o kwotę

59.800 zł

o kwotę

23.500 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

15.500 zł
8.000 zł
8.000 zł

- dz.800 rozdz.80104 przedszkola – wydatki majątkowe
w tym : „Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez
utworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji
dziecięcej w Dębicy

o kwotę

40.000 zł

o kwotę

40.000 zł

- dz.900 rozdz.90095 pozostała działalność – wydatki majątkowe
w tym : „Odwodnienie wsch.części miasta z częściową
rekonstrukcją potoku Budzisz”

o kwotę

300.000 zł

o kwotę

300.000 zł

- dz.700 rozdz.70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
- wydatki majątkowe
w tym : „Budowa budynków z przeznaczeniem na
mieszkania socjalne przy ul.Sandomierskiej-bocznej”
rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym :
– wydatki bieżące
– wydatki majątkowe
w tym : „Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi”

60.000 zł

4) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2007r o kwotę 624.000 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budżetu miasta na 2007r”, w tym :
- dz.600 rozdz.60016 drogi publiczne gminne – wydatki bieżące

o kwotę

20.000 zł

- dz.710 rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograf. – wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę
o kwotę

23.500 zł
3.000 zł

- dz.754 rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące

o kwotę

2.500 zł

- dz.900 rozdz.90001 gospod.ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe
w tym :„Kanalizacja sanitarna ul.Sandomierska,
Mościckiego i Metalowców”

o kwotę

40.000 zł

o kwotę

40.000 zł

- dz.921 rozdz.92195 pozostała działalność – wydatki majątkowe
o kwotę
w tym :„Rewitalizacja terenu byłej JW. w Dębicy poprzez
przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem
na cele kulturalne i sportowe”
o kwotę
- dz.926 rozdz.92601 obiekty sportowe – wydatki majątkowe
o kwotę
w tym :”Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego
w Dębicy przy ul.Parkowej w ramach projektu pn.Podkarpacki
Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwój
Infrastruktury Sportowej „Euroboiska”
o kwotę

498.000 zł
498.000 zł
40.000 zł

40.000 zł

5) zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego zaplanowanego w budżecie w dz.700 rozdz.70004:
zadanie pn. „Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul.Sandomierskiejbocznej” otrzymuje brzmienie „Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy
ul.Mościckiego”
6) w załączniku nr 8 do uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 2 marca 2007r w sprawie
budżetu Miasta Dębica na 2007r pn.„Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w 2007r” dokonuje się zmian określonych w §1 pkt 3), 4) i 5) niniejszej uchwały,
§2
1) Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn”Rewitalizacja terenu
byłej jednostki wojskowej w Dębicy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na
cele kulturalne i sportowe” na 2007r o roboty dodatkowe tj.wymianę pokrycia dachu, wzmocnienie
konstrukcji stropu i słupów oraz wykonanie izolacji.
2) W §3 ust.1 uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 2 marca 2007r w sprawie budżetu
Miasta Dębica na 2007r zwiększa się ustalone nakłady na uruchomiony wieloletni program
inwestycyjny pn”Rewitalizacja terenu byłej jednostki wojskowej w Dębicy poprzez przebudowę
istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe” na 2007r o kwotę 498.000 zł.
§3
1) Zmienia się wydatki budżetu miasta przeznaczone na realizację wieloletniego programu
inwestycyjnego pn.”Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy, jako formy edukacji
kulturalnej” w 2008r z kwoty 65.000 zł na kwotę 1.773.000 zł.
2) Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków
określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym pn.”Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury
w Dębicy, jako formy edukacji kulturalnej” w kwocie 1.773.000 zł.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

