Uchwała Nr XL/593/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 30 grudnia 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, 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, uchwałą nr
XXXI/500/09 z dnia 18 czerwca 2009r, uchwałą nr XXXII/503/09 z dnia 2 lipca 2009r, uchwałą nr XXXIII/506/09
z dnia 24 września 2009r, uchwałami nr XXXVI/546/09, XXXVI/547/09, XXXVI/548/09, XXXVI/549/09,
XXXVI/550/09,XXXVI/551/09, XXXVI/552/09 i XXXVI/554/09 z dnia 3 listopada 2009r, uchwałą nr XXXVIII/575/09
z dnia 30 listopada 2009r, uchwałami nr XXXIX/582/09 i XXXIX/584/09 z dnia 28 grudnia 2009r oraz uchwałami
nr XL/587/09, XL/588/09, XL/589/09, XL/590/09, XL/591/09 i XL/592/09 z dnia 30 grudnia 2009r wprowadza się
następujące zmiany :

1) zmniejsza się wydatki budŜetu miasta na 2009r o kwotę 7.000 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2009r”, w tym :
- dz.754 rozdz.75416 StraŜ Miejska – wydatki bieŜące
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę
o kwotę

7.000 zł
7.000 zł

2) zwiększa się wydatki budŜetu miasta na 2009r o kwotę 7.000 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2009r”, :
- dz.750 rozdz.75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki bieŜące
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę
o kwotę

7.000 zł
7.000 zł

§2
BudŜet miasta na 2009r, po zmianach określonych w §1 będzie równy :
1. Dochody budŜetu miasta ogółem
2. Wydatki budŜetu miasta ogółem

113.810.953 zł.
140.699.437 zł.

3. Przychody budŜetu w kwocie 32.601.894 zł stanowią :
kredyt bankowy 25.800.000 zł
wolne środki z lat ubiegłych 6.801.894 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

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

