Uchwała Nr XXXII/503/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 2 lipca 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 XXX/469/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 maja 2009r w sprawie zmiany budŜetu Miasta
Dębicy na 2009r wprowadza się następującą zmianę :
w paragrafie 1 pkt.7) tiret drugi wyrazy : „promowanie zdrowego stylu Ŝycia i świadomego rodzicielstwa; ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie”
zastępuje się wyrazami : „program polityki zdrowotnej ; ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.
§2
W uchwale nr XXXI/500/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca 2009r w sprawie zmiany budŜetu Miasta
Dębicy na 2009r wprowadza się następującą zmianę :
w paragrafie 1 pkt.5) tiret pierwszy wyrazy : „stypendia dla studentów” zastępuje się wyrazami „stypendia dla
studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” .
§3
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, uchwałą nr XXVIII/428/09 z dnia 23 marca
2009r , uchwałą nr XXIX/456/09 z dnia 17 kwietnia, uchwałą nr XXX/469/09 z dnia 18 maja oraz uchwałą nr
XXXI/500/09 z dnia 18 czerwca 2009r wprowadza się następujące zmiany :

1) zmniejsza się wydatki budŜetu miasta na 2009r o kwotę 60.000 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2009r”, w tym :
- dz.851 rozdz.85195 pozostała działalność – wydatki bieŜące
o kwotę
60.000 zł
w tym : dotacje
o kwotę
60.000 zł
2) zwiększa się wydatki budŜetu miasta na 2009r o kwotę 1.385.000 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2009r”, w tym :
- dz.600 rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – wydatki bieŜące o kwotę
950.000 zł
- dz.754 rozdz.75405 komendy powiatowe policji – wydatki bieŜące
w tym : dotacja celowa

o kwotę
o kwotę

10.000 zł
10.000 zł

- dz754 rozdz.75411 komendy powiatowe państwowej straŜy poŜarnej
– wydatki bieŜące
w tym : dotacja celowa

o kwotę
o kwotę

10.000 zł
10.000 zł

- dz.757 rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieŜące

o kwotę

325.000 zł

- dz.851 rozdz.85195 pozostała działalność – wydatki bieŜące

o kwotę

60.000 zł

- dz.900 rozdz.90078 usuwanie skutków klęsk - wydatki bieŜące

o kwotę

30.000 zł

3) 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 10.000 zł dotację w pozycji : „dz.754 rozdz.75405” – kontynuacja zadania,
- dopisuje się następującą pozycję :”dz.754 rozdz.75411 ; Powiat dębicki - Komendy powiatowe
Państwowej StraŜy PoŜarnej ; 10.000 zł ; pomoc finansowa dla Powiatu dębickiego ; środki na
działania ratownicze i usuwanie skutków powodzi ; ustawa z 30 czerwca 2005r o finansach
publicznych”,
- zmniejsza się o kwotę 60.000 zł dotację w pozycji : „851-85195”,

§4
1. Zwiększa się przychody budŜetu miasta na 2009r o kwotę 1.325.000 zł .
2. Zwiększa się planowany deficyt budŜetu miasta na 2009r o 1.325.000 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.
§5
BudŜet miasta na 2009r, po zmianach określonych w §1 i 2 będzie równy :
1. Dochody budŜetu miasta ogółem
2. Wydatki budŜetu miasta ogółem

113.420.079 zł.
139.547.022 zł.

3. Przychody budŜetu w kwocie 31.840.353 zł stanowią :
kredyt bankowy 25.800.000 zł
wolne środki z lat ubiegłych 6.040.353 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

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

