Uchwała Nr XXXIV/366/2013
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 maja 2013r
w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2013r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm) oraz art.211-212, art.214, art.217, art.235-236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240z póź.zm.) – Rada Miejska w Dębicy
uchwala co następuje :
W uchwale budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r nr XXIX/325/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20
grudnia 2012r wprowadza się następujące zmiany :

§1
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2013r o łączną kwotę 1.309.740 zł,

dokonując

jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r” , w tym :
a) zmniejsza się dochody bieżące

o kwotę

490.767 zł

b) zwiększa się dochody bieżące

o kwotę

204.144 zł

c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.596.363 zł
2. Zmiany opisane w ust.1 przedstawione zostały w „Tabeli Nr 1 Dochody budżetowe na 2013r”
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013r o łączną kwotę 1.657.908 zł,

dokonując

jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r” , w tym :
a)

zmniejsza się wydatki bieżące

o kwotę

968.323 zł

b)

zwiększa się wydatki bieżące

o kwotę

665.666 zł

c)

zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę

30.177 zł

d)

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę

1.990.742 zł

4. Zmiany opisane w ust.3 przedstawione zostały w

„Tabeli Nr 2 Wydatki budżetowe na 2013r”

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W „Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2013r” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do
niniejszej uchwały.
6. W „Tabeli Nr 7 Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy
określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” wprowadza
się zmiany, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn.„Dotacje udzielone z budżetu miasta na 2013r”
wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn.„Dochody oraz wydatki nimi finansowane
wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych” wprowadza się
zmiany, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
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§2
1. Zwiększa się przychody budżetu miasta na 2013r o kwotę 348.168 zł z tytułu wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu miasta o kwotę 348.168 zł. Określa się planowaną
nadwyżkę budżetu na 2013r w kwocie 8.970.832 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetu
miasta na 2013r.

§3
Budżet miasta na 2013r, po zmianach określonych w §1 - §2 będzie równy :
1. Dochody budżetu miasta ogółem 125.352.186 zł, w tym :
− dochody bieżące
116.498.626 zł
− dochody majątkowe
8.853.560 zł
2. Wydatki budżetu miasta ogółem 116.381.354 zł, w tym :
− wydatki bieżące
108.477.730 zł
− wydatki majątkowe
7.903.624 zł
3. Przychody budżetu w kwocie 5.848.168 zł stanowi :
− kredyt bankowy
5.500.000 zł
− wolne środki z lat ubiegłych 348.168 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie 14.819.000 zł obejmują :
− spłatę rat pożyczek
439.000 zł
− spłatę rat kredytów
11.880.000 zł
− wykup obligacji serii K
2.500.000 zł
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

