Uchwała Nr XXV/393/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 19 grudnia 2008r
w sprawie budŜetu Miasta Dębicy na 2009 rok
Na podstawie art.165, art.165a ust.1 i ust.2, art.167, art.168, art.173, 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 budŜetu miasta na 2009r zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości
107.508.222 zł, w tym :
a) dochody związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych

zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4 w wysokości 12.993.571 zł,
b) dochody związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu
terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6
w wysokości 202.000zł,
c)

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych zgodnie
z załącznikiem nr 7 w wysokości 800.000 zł.

2. Ustala się wydatki budŜetu miasta na 2009r zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości
127.594.812 zł, w tym :
a) wydatki związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych

zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości 12.993.571 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu
terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6
w wysokości 202.000zł,
c) wydatki na zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7
w wysokości 800.000 zł,
d) wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budŜetowych w wysokości 48.157.459 zł,
e) dotacje w wysokości 5.968.448 zł,
f)

wydatki na obsługę zadłuŜenia w wysokości 2.059.000 zł,

g) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 w wysokości 30.184.024 zł.

§2
1. Ustala się deficyt budŜetu miasta w wysokości 20.086.590 zł.
2. Ustala się rozchody budŜetu miasta na 2009r na łączną kwotę 5.713.410 zł, które
obejmują :
-

spłatę rat poŜyczek

913.410 zł

-

spłatę rat kredytów

2.300.000 zł

-

wykup obligacji serii G

2.500.000 zł

3. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budŜetu w wysokości 20.086.590 zł, spłat
wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji obligacji
w wysokości 5.713.410 zł będą przychody budŜetu z tytułu planowanego kredytu
bankowego w kwocie 25.800.000 zł.
4. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budŜetu określa załącznik nr 3.
§3
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 2.500.000 zł na realizację zadań
współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 350.000 zł na opracowanie dokumentacji
projektowych.
§4
Określa się zakres i kwoty dotacji na 2009r jak załącznik nr 9.
§5
Określa się plan dochodów własnych jednostek budŜetowych na 2009r, jak załącznik nr 10.
§6
Ustala się dotacje podmiotowe z budŜetu miasta na 2009r

dla instytucji kultury,

jak

załącznik nr 11.
§7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009r, jak w załączniku nr 12.
§8
UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do dokonywania przeniesień wydatków między
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w ramach działu budŜetu miasta.
§9
1. Uprawnienia udzielone Burmistrzowi Miasta na podstawie §8, Burmistrz moŜe 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.
§10
UpowaŜnia 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 2010r roku w wysokości 1.500.000 zł.
§11
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych na :
a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu w wysokości
9.000.000 zł,
b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów w wysokości 5.713.410 zł,
c. na finansowanie planowanego deficytu budŜetu miasta w wysokości 20.086.590 zł.
§12
1. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego
w wysokości 9.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budŜetu.
2. Spłata kredytu nastąpi w terminie do 31 grudnia 2009r.

§13
Do uchwały budŜetowej została dołączona prognoza kwoty długu Miasta Dębica w latach
2009-2019.
§14
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

