Uchwała Nr XXVIII/428/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 23 marca 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.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, zmienionej uchwałą nr XXVII/421/09 z dnia 20 lutego 2009r wprowadza się następujące zmiany :

1) zmniejsza się dochody budŜetu miasta na 2009r o kwotę 918.054 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 1 „Plan dochodów budŜetu miasta na 2009r” , w tym :
- dz.758 rozdz.75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
– dochody bieŜące

o kwotę

918.054 zł

2) zwiększa się dochody budŜetu miasta na 2009r o kwotę 43.780 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 1 „Plan dochodów budŜetu miasta na 2009r” :
- dz.700 rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody majątkowe
- wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
o kwotę

43.780 zł

3) zwiększa się wydatki budŜetu miasta na 2009r o kwotę 1.671.280 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2009r”, w tym :
- dz.600 rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy – wydatki majątkowe
w tym : „Zwiększenie udziałów w MKS Sp.z o.o.”

o kwotę
o kwotę

650.000 zł
650.000 zł

- dz.700 rozdz.70004 róŜne jednostki gospod.mieszkaniowej – wydatki bieŜące o kwotę

43.780 zł

- dz.750 rozdz.75011 urzędy wojewódzkie – wydatki bieŜące

o kwotę

14.000 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

22.000 zł
17.800 zł
4.200 zł
4.200 zł

- dz.801 rozdz.80113 dowoŜenie uczniów do szkół – wydatki bieŜące
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę
o kwotę

22.000 zł
5.000 zł

- dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieŜące

o kwotę

90.000 zł

- dz.852 rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieŜące
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę
o kwotę

39.000 zł
39.000 zł

rozdz.85295 pozostała działalność – wydatki bieŜące
w tym : dotacja

o kwotę
o kwotę

300.500 zł
300.000 zł

- dz.900 rozdz.90095 pozostała działalność – wydatki majątkowe
w tym : „Zwiększenie udziałów w ZUM Sp.z o.o.”

o kwotę
o kwotę

250.000 zł
250.000 zł

- dz.921 rozdz.92109 ośrodki kultury – wydatki bieŜące
w tym : dotacja

o kwotę
o kwotę

200.000 zł
200.000 zł

o kwotę
o kwotę

40.000 zł
40.000 zł

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

rozdz.92116 biblioteki – wydatki bieŜące
w tym : dotacja

4) 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.3) niniejszej uchwały.

5) 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” zwiększa się o kwotę :
 300.000 zł dotację w pozycji :”852-85295 pozostała działalność” oraz dopisuje przeznaczenie
dotacji :”wyprawka dla noworodków (200.000 zł), wyprawka dla pierwszoklasistów (70.000 zł),
noclegownia (30.000 zł)”,
 200.000 zł dotację w pozycji : „921-92109 ośrodki kultury”,

40.000 zł dotację w pozycji : „921-92116 biblioteki”,
6) w załączniku nr 10 do nr XXV/393/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 grudnia 2008r
w sprawie budŜetu Miasta Dębicy na 2009r pn.„Dochody własne jednostek budŜetowych” dokonuje się
zmian, jak załącznik do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 11 do uchwały nr XXV/393/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 grudnia 2008r
w sprawie budŜetu Miasta Dębicy na 2009r pn. „Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury” zwiększa
się o kwotę :
 200.000 zł dotację w pozycji : „921-92109 Miejski Ośrodek Kultury”.

40.000 zł dotację w pozycji : „921-92116 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna”.
§2
1. Zwiększa się przychody budŜetu miasta na 2009r o kwotę 2.545.554 zł .
2. Zwiększa się planowany deficyt budŜetu miasta na 2009r o kwotę 2.545.554 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

107.549.188 zł.

2. Wydatki budŜetu miasta ogółem

130.795.320 zł.

3. Przychody budŜetu w kwocie 28.959.542 zł stanowią :
kredyt bankowy 25.800.000 zł
wolne środki z lat ubiegłych 3.159.542 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

