
           

Uchwała Nr XX/189/11  

Rady Miejskiej w D ębicy 

z dnia 29 grudnia 2011r 
 

w sprawie zmiany bud Ŝetu Miasta D ębica na 2011r 
 

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 budŜetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r nr V/18/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 
2011r zmienionej przez Radę Miejską uchwałami w sprawie zmiany budŜetu miasta Dębica : Nr VIII/42/2011 z 
dnia 4 marca 2011r, Nr X/92/2011 z dnia 16 maja 2011, Nr XI/115/11 z dnia 13 czerwca 2011,  Nr XIII/147/2011 z 
dnia 27 lipca 2011 i Nr XIVIII/173/2011 z dnia 3 listopada 2011 wprowadza się następujące zmiany :  

   
 §1  

1.  Zmniejsza się dochody budŜetu miasta na 2011r o łączną kwotę 3.917.249 zł, dokonując 

jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 1 do uchwały budŜetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r” , w tym : 

a) zmniejsza się dochody bieŜące o kwotę 3.323.525 zł 

b) zwiększa się dochody bieŜące o kwotę 1.507.911 zł 

c) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.101.635 zł 

2. Zmiany opisane w ust.1 przedstawione zostały w  „Tabeli Nr 1 Dochody budŜetowe na 2011r” 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§2 

1. Zmniejsza się wydatki budŜetu miasta na 2011r o łączną kwotę 2.252.249 zł,  dokonując        

jednocześnie zmiany „Tabeli Nr 2 do uchwały budŜetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r” , w tym : 

a) zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 1.405.162 zł 

b) zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę 791.928 zł 

c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.639.015 zł 

2. Zmiany opisane w ust.1 przedstawione zostały w  „Tabeli Nr 2 Wydatki budŜetowe na 2011r”  

stanowiącej załącznik nr 2  do niniejszej uchwały. 

3. Zmiany opisane w ust.1 lit.c) przedstawione zostały w  „Tabeli Nr 3 Wydatki majątkowe na 2011r” 

stanowiącej załącznik nr 3  do niniejszej uchwały. 

4. W załączniku nr 1 do uchwały budŜetowej pn.„Dotacje udzielone z budŜetu miasta na 2011r” 

wprowadza się zmiany wynikające ze zmiany wydatków bieŜących, jak w załączniku nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

5.  W załączniku nr 2 do uchwały budŜetowej pn.„Dochody oraz wydatki nimi finansowane 

wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych” wprowadza się 

zmiany, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 
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§3 
 

1. Zmniejsza się planowane rozchody budŜetu miasta o kwotę 1.665.000 zł z tytułu przesunięcia na 

2012r spłaty rat  kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

2. Ustala się planowany deficyt budŜetu miasta na 2011r w kwocie 1.591.019 zł. Źródłem 

sfinansowania deficytu budŜetu będą wolne środki, jako nadwyŜka środków pienięŜnych na 

rachunku bieŜącym budŜetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych. 

w kwocie 963.629 zł oraz środki kredytu bankowego w wysokości 627.390 zł.  

 
 

 
§4 

BudŜet miasta na 2011r, po zmianach określonych w §1 - §3 będzie równy : 

1. Dochody budŜetu miasta ogółem  127.396.421 zł,  w tym :   
−  dochody bieŜące 109.977.482 zł 
−  dochody majątkowe 17.418.939 zł     

2. Wydatki budŜetu miasta  ogółem  128.987.440 zł, w tym :   
− wydatki bieŜące 108.111.349 zł    
− wydatki majątkowe 20.876.091 zł 

3. Przychody budŜetu w kwocie11.263.629 zł  stanowią :   
− kredyt bankowy        10.300.000 zł                   
− wolne środki z lat ubiegłych 963.629 zł   

4. Rozchody budŜetu  w kwocie 9.672.610 zł obejmują : 
− spłatę rat poŜyczek 607.610 zł 
− spłatę rat kredytów 6.565.000 zł 
− wykup obligacji serii I 2.500.000 zł  

 
 

§5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.      
 
 
          Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Dębicy 
Stefan Bieszczad 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


