Uchwała Nr XV/197/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 31 stycznia 2008r
w sprawie zmiany budŜetu Miasta Dębica na 2008r
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 póŜ.zm) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :
§1
W uchwale nr XIV/194/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie budŜetu Miasta Dębica na
2008r wprowadza się następujące zmiany :

1) zwiększa się dochody budŜetu miasta na 2008r o kwotę 250.000 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 1 „Plan dochodów budŜetu miasta na 2008r”, w tym :
- dz.926 rozdz.92601 obiekty sportowe – dochody majątkowe
w tym : darowizna finansowa od KS Wisłoka

o kwotę
o kwotę

250.000 zł
250.000 zł

2) zwiększa się wydatki budŜetu miasta na 2008r o kwotę 1.882.600 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2008r”, w tym :
- dz.600 rozdz.60095 pozostała działalność – wydatki bieŜące
- dz.700 rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
– wydatki majątkowe
w tym : „Zakup nieruchomości przy ul.Kwiatkowskiego”

o kwotę

7.000 zł

o kwotę
o kwotę

1.300.000 zł
1.300.000 zł

- dz.853 rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
o kwotę
- wydatki bieŜące

75.600 zł

- dz.926 rozdz.92601 obiekty sportowe – wydatki majątkowe
w tym : „Remont i przebudowa obiektów sportowych
przy ul.Parkowej 1”

o kwotę

500.000 zł

o kwotę

500.000 zł

3) w załączniku nr 8 do uchwały Nr XIV/194/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 grudnia 2008r
w sprawie budŜetu Miasta Dębica na 2008r pn.„Wykaz zadań inwestycyjnych

planowanych do

realizacji w 2008r” dokonuje się zmian określonych w §1 pkt.2) i 3) niniejszej uchwały.
§2
1. Zwiększa się przychody budŜetu miasta na 2008r o kwotę 1.632.600 zł .
2. Zwiększa się planowany deficyt budŜetu miasta na 2008r o kwotę 1.632.600 zł. Źródłem
sfinansowania deficytu będą wolne środki, jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku
bieŜącym budŜetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych.
§3
BudŜet miasta na 2008r, po zmianach określonych w §1, 2 będzie równy :
1. Dochody budŜetu miasta ogółem
2. Wydatki budŜetu miasta ogółem

98.801.856 zł.
105.618.456 zł.

3. Przychody budŜetu w kwocie 11.172.600 zł stanowią :
kredyt bankowy 9.540.000 zł
wolne środki z lat ubiegłych 1.632.600 zł
-

4. Rozchody budŜetu w kwocie 4.356.000 zł obejmują :
spłatę rat poŜyczek
896.000 zł
spłatę rat kredytów
960.000 zł
wykup obligacji serii F
2.500.000 zł
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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