Uchwała Nr XXVII/421/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 20 lutego 2009r
w sprawie zmiany budŜetu Miasta Dębicy na 2009r
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 XXV/393/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie budŜetu Miasta Dębicy na
2009r wprowadza się następujące zmiany :

1) zwiększa się dochody budŜetu miasta na 2009r o kwotę 155.679 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 1 „Plan dochodów budŜetu miasta na 2009r” :
- dz.852 rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz
składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego
- dochody bieŜące (zwrot dotacji)
o kwotę

35.000 zł

rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – dochody bieŜące (zwrot dotacji) o kwotę

10.000 zł

- dz.854 rozdz.85495 pozostała działalność – dochody bieŜące
- dotacja rozwojowa

o kwotę

110.679 zł

2) zmniejsza się wydatki budŜetu miasta na 2009r o kwotę 98.000 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2009r”, w tym :
- dz.754 rozdz.75412 Ochotnicza StaŜy PoŜarnej – wydatki majątkowe
w tym : „Zakup samochodu straŜackiego”

o kwotę
o kwotę

98.000 zł
98.000 zł

3) zwiększa się wydatki budŜetu miasta na 2009r o kwotę 867.667 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2009r”, w tym :
- dz.710 rozdz.71035 cmentarze
w tym :
– wydatki bieŜące
– wydatki majątkowe
w tym : „Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu
Komunalnym przy ul.Cmentarnej”

o kwotę

400.000 zł

o kwotę
o kwotę

100.000 zł
300.000 zł

o kwotę

300.000 zł

- dz.750 rozdz.75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki majątkowe
w tym : „Zakup sprzętu komputerowego”

o kwotę
o kwotę

8.000 zł
8.000 zł

- dz.754 rozdz.75411 komendy powiatowe Państwowej StaŜy PoŜarnej
– wydatki majątkowe
w tym : dotacja
„Samochód ratowniczo-gaśniczy”
„Samochód z podnośnikiem hydraulicznym”

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

140.000 zł
140.000 zł
40.000 zł
100.000 zł

- dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomanii – wydatki bieŜące
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę
o kwotę

230 zł
230 zł

rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieŜące
w tym :
wynagrodzenia z pochodnymi
dotacje

o kwotę

113.758 zł

o kwotę
o kwotę

1.700 zł
4.000 zł

rozdz.85195 pozostała działalność – wydatki bieŜące

o kwotę

50.000 zł

- dz.852 rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz
składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego
- wydatki bieŜące
o kwotę

35.000 zł

rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – wydatki bieŜące
o kwotę
- dz.854 rozdz.85495 pozostała działalność – wydatki bieŜące
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę
o kwotę

10.000 zł
110.679 zł
77.200 zł

4) w załączniku nr 7 do uchwały nr XXV/393/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 grudnia 2008r
w sprawie budŜetu Miasta Dębicy na 2009r pn.„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
określonych w miejskim programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii” dokonuje się zmian określonych w §1 pkt.3) niniejszej uchwały.
5) w załączniku nr 8 do uchwały nr XXV/393/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 grudnia 2008r
w sprawie budŜetu Miasta Dębicy na 2009r pn.„Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do
realizacji w 2009r” dokonuje się zmian określonych w §1 pkt.2) i 3) niniejszej uchwały.
6) w załączniku nr 9 do uchwały nr XXV/393/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 grudnia 2008r
w sprawie budŜetu Miasta Dębicy na 2009r pn. „Rodzaje i zakres dotacji ujętych w budŜecie miasta
na 2009” :
 dopisuje się pozycję :
„754-75411 ; Powiat dębicki-Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ; 140.000 zł ;
pomoc finansowa dla Powiatu dębickiego ; dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego (40.000 zł) oraz zakupu samochodu z podnośnikiem hydraulicznym (100.000 zł) dla
Komendy Powiatowej PSP ; ustawa z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych”
 zwiększa się o kwotę 4.000 zł dotację w pozycji : „851-85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
7) w załączniku nr 12 do uchwały nr XXV/393/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 grudnia 2008r
w sprawie budŜetu Miasta Dębicy na 2009r pn.„Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska w Gospodarki Wodnej” dokonuje się następującej zmiany w zakresie wydatków
bieŜących: zdanie „wywóz odcieków z wysypiska w Chotowej i przyjęcie ich na oczyszczalnię”
zastępuje się zdaniem „dofinansowanie na usuwanie odpadów zawierających azbest”.
§2
1. Zwiększa się przychody budŜetu miasta na 2009r o kwotę 613.988 zł .
2. Zwiększa się planowany deficyt budŜetu miasta na 2009r o kwotę 613.988 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 2009r, po zmianach określonych w §1i 2 będzie równy :
1. Dochody budŜetu miasta ogółem

107.801.089 zł.

2. Wydatki budŜetu miasta ogółem

128.501.667 zł.

3. Przychody budŜetu w kwocie 26.413.988 zł stanowią :
kredyt bankowy 25.800.000 zł
wolne środki z lat ubiegłych 613.988 zł
4. Rozchody budŜetu w kwocie 5.713.410 zł obejmują :
spłatę rat poŜyczek
913.410 zł
spłatę rat kredytów
2.300.000 zł
wykup obligacji serii G 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

