Uchwała Nr XXXV/388/2013
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 czerwca 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 2013r poz.594) 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, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/366/2013 z dnia 28 maja 2013r, wprowadza się następujące
zmiany :

§1
1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu miasta na 2013r o łączną kwotę 1.783.153 zł, dokonując
jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r” .
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 1.783.153 zł,

dokonując

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

zmniejsza się wydatki bieżące

o kwotę

45.000 zł

b)

zwiększa się wydatki bieżące

o kwotę

1.581.153 zł

c)

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę

247.000 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 załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn.„Dotacje udzielone z budżetu miasta na 2013r”
wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§2
Budżet miasta na 2013r, po zmianach określonych w §1 będzie równy :
1. Dochody budżetu miasta ogółem 127.255.339 zł, w tym :
− dochody bieżące
116.618.626 zł
− dochody majątkowe
10.636.713 zł
2. Wydatki budżetu miasta ogółem 118.284.507 zł, w tym :
− wydatki bieżące
110.103.883 zł
− wydatki majątkowe
8.180.624 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
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§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

