Uchwała Nr LVIII/678/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 10 września 2010r
w sprawie wdroŜenia programu oszczędnościowego w Gminie Miasta Dębica
Na podst. art.18 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) – Rada Miejska w Dębicy postanawia co następuje :

§1
W celu poprawy sytuacji finansowej Gminy Miasta Dębica, w tym wygospodarowania
środków na obsługę zadłuŜenia, wprowadza się program oszczędnościowy, obejmujący lata
2010 – 2014, tj:

I. W zakresie wydatków bieŜących budŜetu:
1. W 2010r. ogranicza się w maksymalnym stopniu wydatki bieŜące budŜetu.
2. W 2011r. mając na uwadze konieczność zapewnienia w budŜecie środków na zadania,
na które Miasto uzyskało współfinansowanie ze środków zewnętrznych, zakłada się
ograniczenie wydatków bieŜących o 5 %.
3. W latach 2012 – 2014 planuje się utrzymanie wydatków bieŜących na poziomie roku
2011.

ObniŜenie wydatków bieŜących, następować będzie głównie poprzez ograniczenie
wydatków rzeczowych,

a w dalszej kolejności po dokonaniu etatyzacji, redukcję

zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta.
Zmniejszenie wydatków bieŜących w oświacie nastąpi poprzez:
o

zwiększenie

liczby

uczniów

w

oddziałach

oraz

częściową

rezygnację

z dodatkowego podziału na grupy
o

nie przyjmowanie do szkół uczniów spoza Miasta Dębica w przypadku gdy
powoduje to zwiększenie liczby oddziałów

o

zmianę zasad finansowania zajęć dodatkowych

o

nie zatrudnianie nauczycieli emerytów

o

zracjonalizowanie pracy świetlic szkolnych oraz zreorganizowanie sieci stołówek.

II. W zakresie dochodów budŜetu:
1. Na lata 2011 i 2012 zakłada się zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych
o ok. 5% w kaŜdym roku.
2. W latach 2013 i 2014 planuje się wzrost w/w dochodów przynajmniej o wskaźnik inflacji.
3. Rezygnuje się z planowanej emisji obligacji, tj. zwiększenia zadłuŜenia w latach
2012 – 2014 o kwotę 27.000.000 zł., zapisanej w prognozie do projektu budŜetu miasta na
2010r.
4. Podejmuje się starania w celu

zmiany

harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego

w 2009 r w kwocie 25.800.000 zł.

§2
Prognoza kwoty długu przedstawiona wraz z projektem budŜetu na 2010r. stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
Prognoza uwzględniająca realne dochody Gminy Miasta Dębica, zaplanowane oszczędności
w latach następnych oraz zmianę harmonogramu spłat kredytów stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

