Uchwała Nr XIV/194/07
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 21 grudnia 2007r
w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2008 rok
Na podstawie art.165, art.165a ust.1 i ust.2, art.166, art.167, art.168, art.173, art.174, art.176,
art.182, art.184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z
2005r Nr 249 poz.2104 z póź.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) – Rada Miejska w Dębicy
uchwala co następuje :

§1
1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2008r zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości
98.551.856 zł, w tym :
a) dochody związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych

zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4 w wysokości 14.195.894 zł,
b) dochody związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu
terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6
w wysokości 100.000 zł,
c)

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie
z załącznikiem nr 7 w wysokości 660.000 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2008r zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości
103.735.856 zł, w tym :
a) wydatki związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych

zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości 14.195.894 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu
terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6
w wysokości 100.000 zł,
c) wydatki na zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7
w wysokości 660.000 zł,
d) wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych w wysokości 42.123.851 zł,
e) dotacje w wysokości 4.604.765 zł,
f)

wydatki na obsługę zadłużenia w wysokości 1.738.400 zł,

g) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 w wysokości 13.315.400 zł.

§2
1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 5.184.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu miasta na 2008r na łączną kwotę 4.356.000 zł, które
obejmują :
-

spłatę rat pożyczek

896.000 zł

-

spłatę rat kredytów

960.000 zł

-

wykup obligacji serii F

2.500.000 zł

3. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.184.000 zł, spłat
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji
w wysokości 4.356.000 zł będą przychody budżetu z tytułu planowanego kredytu
bankowego w kwocie 9.540.000 zł.
4. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3.
§3
1. Ustala się 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 2008r w wysokości 120.000 zł.
2. Ustala się nakłady na uruchomiony wieloletni program inwestycyjny pn. ”Utworzenie
Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy, jako formy edukacji kulturalnej” w wysokości
1.850.000 zł. Zmienia się zakres inwestycji planowany do wykonania w 2008r o roboty
dodatkowe tj.wzmocnienie dachu budynku DK Mors. Zmiana zakresu zadania zwiększyła
pierwotne nakłady o kwotę 77.000 zł.
§4
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 350.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000 zł na zarządzanie kryzysowe.
3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 4.000.000 zł na realizację zadań
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym :
- Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie miasta Dębicy,
- Budowa placówki wielofunkcyjnej o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na
Oś.Kępa,
- Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenu i lodowiska w Dębicy przy ulicy
Piłsudskiego 19, w tym przystosowanie obiektu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- Centrum Kulturalno-Konferencyjne (DK Śnieżka),
- Mała Obwodnica Północna,
- Przebudowa układu komunikacyjnego w D-cy : ulica

Rzeszowska, Tysiąclecia

i Mickiewicza
- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy,
- Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Dębicy przy ul.Parkowej w ramach
projektu pn.Podkarpacki Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwój Infrastruktury
Sportowej "Euroboiska",

4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 500.000 zł na opracowanie dokumentacji
projektowych, w tym między innymi na :
- Przebudowa ul.Chopina,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy (pozostałych),
- modernizacja potoków miejskich.
§5
Określa się zakres i kwoty dotacji na 2008 jak załącznik nr 9.
§6
Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r, jak załącznik nr 10.
§7
Ustala się dotacje z budżetu miasta na 2008r dla instytucji kultury, jak załącznik nr 11.
§8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008r, jak w załączniku nr 12.
§9
Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania przeniesień wydatków między
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w ramach działu budżetu miasta.
§10
1. Uprawnienia udzielone Burmistrzowi Miasta na podstawie §9, Burmistrz może przekazać
na rzecz kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych miasta, za wyjątkiem
wydatków majątkowych.
2. Przeniesienia wydatków, o których mowa w ust.1 nie mogą zwiększać planowanych
wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
§11
Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta
Dębicy i termin zapłaty upływa w 2009r roku w wysokości 1.500.000 zł.
§12
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych na :
a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
9.000.000 zł,
b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.356.000 zł,
c. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 5.184.000 zł.

1. Upoważnia

się

Burmistrza

Miasta

§13
do zaciągnięcia

krótkoterminowego

kredytu

bankowego w wysokości 9.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu.
2. Spłata kredytu nastąpi w terminie do 31 grudnia 2008r.

§14
Do uchwały budżetowej została dołączona prognoza kwoty długu Miasta Dębicy w latach
2008-2016.
§15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

