Uchwała Nr XX/322/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 25 czerwca 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.175, 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, zmienionej uchwałą nr XV/197/08 z dnia 31 stycznia 2008r, uchwałą nr XVII/232/08 z dnia 11 kwietnia
2008r i uchwałą nr XIX/282/08 z dnia 29 maja 2008r wprowadza się następujące zmiany :

1) zwiększa się dochody budŜetu miasta na 2008r o kwotę 376.730 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 1 „Plan dochodów budŜetu miasta na 2008r”, w tym :
- dz.926 rozdz.92601 obiekty sportowe – dochody majątkowe
(pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego)

o kwotę

333.000 zł

rozdz.92695 pozostała działalność – dochody bieŜące
(dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowoo kwotę
Rekreacyjnych dla Uczniów)

43.730 zł

2) zmniejsza wydatki budŜetu miasta na 2008r o kwotę 1.725.000 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2008r”, w tym :
o kwotę

20.000 zł

o kwotę

20.000 zł

o kwotę

80.000 zł

- dz.900 rozdz.90095 pozostała działalność – wydatki majątkowe
w tym :”Odwodnienie wschodniej części miasta
z częściową rekonstrukcją potoku Budzisz
(od torów PKP do obwodnicy)”

o kwotę

1.500.000 zł

o kwotę

1.500.000 zł

- dz.921 rozdz.92109 ośrodki kultury
w tym :
– wydatki bieŜące
w tym : dotacje
– wydatki majątkowe
w tym : „Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury
w Dębicy, jako formy edukacji kulturalnej”

o kwotę

125.000 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

90.000 zł
90.000 zł
35.000 zł

o kwotę

35.000 zł

- dz.600 rozdz.600

drogi publiczne krajowe – wydatki majątkowe
w tym :”Budowa dróg serwisowych wzdłuŜ ul.Lwowskiej
oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej”

rozdz.60016 drogi publiczne gminne – wydatki bieŜące

3) zwiększa się wydatki budŜetu miasta na 2008r o kwotę 2.101.730 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2008r”, w tym :
o kwotę
- dz.010 rozdz.01008 melioracje wodne – wydatki majątkowe
w tym :”Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego wschodniej części miasta
Dębica - etap I”
o kwotę
- dz.600 rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe – wydatki bieŜące
- dz.700 rozdz.70004 róŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
– wydatki majątkowe
w tym : „Budowa budynków z przeznaczeniem na
mieszkania socjalne przy ul.Mościckiego”

1.500.000 zł

1.500.000 zł

o kwotę

80.000 zł

o kwotę

35.000 zł

o kwotę

35.000 zł

- dz.750 rozdz.75075 promocja jednostek samorządu teryt.- wydatki bieŜące

o kwotę

90.000 zł

- dz.801 rozdz.80101 szkoły podstawowe – wydatki majątkowe
w tym : „Budowa boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej Nr 12”

o kwotę

20.000 zł

o kwotę

20.000 zł

o kwotę
- dz.926 rozdz.92601 obiekty sportowe – wydatki majątkowe
w tym:
”Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu
„Moje Boisko-Orlik 2012” w Dębicy przy ul.Strumskiego” o kwotę

333.000 zł

rozdz.92695 pozostała działalność – wydatki bieŜące
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę
o kwotę

333.000 zł
43.730 zł
41.580 zł

4) 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.

5) w załączniku nr 9 do uchwały nr XIV/194/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 grudnia 2008r
w sprawie budŜetu Miasta Dębica na 2008r pn. „Rodzaje i zakres dotacji ujętych w budŜecie miasta na
2008” zmniejsza się o kwotę 90.000 zł dotację w pozycji : „921-92109 ośrodki kultury”,

6) w załączniku nr 10 do nr XIV/194/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 grudnia 2008r
w sprawie budŜetu Miasta Dębica na 2008r

pn.„Dochody własne jednostek budŜetowych-plan na

2008r ” dokonuje się zmian, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 11 do uchwały nr XIV/194/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 grudnia 2008r
w sprawie budŜetu Miasta Dębica na 2008r pn. „Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury-plan na
2008r” zmniejsza się o kwotę 90.000 zł dotację w pozycji : „921-92109 ośrodki kultury”.
§3
BudŜet miasta na 2008r, po zmianach określonych w §1, 2 będzie równy :
1. Dochody budŜetu miasta ogółem

102.483.562 zł.

2. Wydatki budŜetu miasta ogółem

109.911.478 zł.

3. Przychody budŜetu w kwocie 11.783.916 zł stanowią :
-

kredyt bankowy 9.540.000 zł

-

wolne środki z lat ubiegłych 2.243.916 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.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

