
       

Uchwała Nr XX/ 190 /11 

Rady Miejskiej w D ębicy 

z dnia  29 grudnia  2011r 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Miasta D ębica 

Na podst. art.18  ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym  
(Dz.U.z  2001r Nr 142  poz.1591 z póź.zm.) art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach 
publicznych (Dz.U.z  Nr 157 poz.1240  – Rada Miejska w Dębicy postanawia co następuje : 

§1 
W uchwale Nr V/19/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011r.,w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej  

w Dębicy Nr VIII/43/11 z dnia 4 marca 2011r, Nr X/93/11 z dnia 16 maja 2011r. oraz  Nr XI/116/11  

z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Dębica, 

wprowadza się następujące zmiany:  

1. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -

2020, wprowadza się następujące zmiany: 

a) W przedsięwzięciu „URBACT II” ze względu na częściowe niewydatkowanie środków 

związane z mniejszą liczbą uczestników spotkań oraz oszczędnym ich wydatkowaniem 

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 59.806 zł.  Z w/w przyczyn oraz z uwagi na 

przesunięcie realizacji niektórych działań, zmniejsza się limit wydatków na 2011r. o  55.992 zł  

a  zwiększa się limit wydatków na 2012r. o 39.638 zł. 

b) W przedsięwzięciu „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu 

ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica”, zwiększa się łączne nakłady 

finansowe o 1.492.740 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań za 

przejęte grunty pod inwestycję. W wyniku zmian harmonogramu realizacji zadania, zmniejsza 

się limit wydatków na 2011r. o 333.105 zł  oraz zwiększa się limity wydatków na 2012r.  

o 150.065 zł i na 2013r. o 1.675.780 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o 1.825.845 zł. 

c) W przedsięwzięciu „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac 

zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposaŜenia 

obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy”, zwiększa się łączne nakłady finansowe  

o 910.847 zł w związku z włączeniem do projektu dodatkowych nakładów poniesionych  

w latach 2007 – 2010 obejmujących wydatki niekwalifikowane projektu. Zmniejsza się limit 

wydatków na 2012r. o 6.286 zł po zmianie wartości kosztorysowej planowanych do 

poniesienia wydatków. Zmniejsza  się limit zobowiązań o 6.286 zł. 

d) W przedsięwzięciu „KaŜdy z nas jest inny”,  zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 584 zł., 

i zmniejsza się limit wydatków na 2011r o 30.569 zł - w wyniku przetargu uzyskano niŜsze 

ceny niŜ w załoŜeniach projektu. Oszczędności z 2011r. przeznacza się na zorganizowanie 

dodatkowych zajęć w 2012r. -  zwiększa się limit wydatków na 2012r. o 29.985 zł.  Zwiększa 

się limit zobowiązań o 29.985 zł  

e) W przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców  

i instytucje samorządowe w Dębicy” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania 



zmniejsza się limit wydatków na 2011r. o 1.233.247 zł zwiększa się limit wydatków na 2012r.  

o 1.233.247 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o 1.233.247 zł. Łączne nakłady finansowe oraz 

limity wydatków na lata 2013 i 2014, pozostają bez zmian.  

2. Zmienia się dochody  z tytułu zmian kwot dotacji na realizację przedsięwzięć o których mowa 

w ust.1, w następujący sposób:  

1) w 2011r    zmniejsza się dochody bieŜące  o  kwotę      256.248 zł 

            zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.665.100 zł 

2) w 2012r    zwiększa się dochody bieŜące o kwotę          364.975 zł 

            zwiększa się dochody majątkowe o kwotę      734.915 zł 

3) w 2013r    zmniejsza się dochody bieŜące  o kwotę          63.307 zł 

zwiększa się  dochody majątkowe o kwotę    355.070 zł 

3. Zmienia  się wydatki na przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, w następujący sposób: 

1) w 2011r   zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę           386.630 zł 

  zmniejsza się wydatki majątkowe  o  kwotę  1.266.283 zł 

2) w 2012r   zwiększa się  wydatki bieŜące o kwotę            369.692 zł 

  zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę      1.076.957 zł 

3) w 2013r   zwiększa się  wydatki majątkowe o kwotę      1.675.780 zł 

4. Z tytułu zmian określonych w ust.1 zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4  ustawy o finansach publicznych o kwotę 

3.082.791 zł do wysokości   11.979.443 zł. 

5. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonych   

w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty  11.979.443 zł,w tym: 

w 2012r. do wysokości  7.935.263 zł,    

w 2013r. do wysokości   3.916.020 zł, 

w 2014r. do wysokości      128.160 zł.     

§2 
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,                  

w brzmieniu jak  w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
§3 

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Dębica wraz z prognozą kwoty długu na  

    lata 2011 – 2020, w części tabelarycznej w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Objaśnienia do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pozostają bez zmian. 

 
§4 
 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Miasta. 

§5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dębicy 

 
                      Stefan Bieszczad 


