
 

 

 
 

 

 

Uchwała bud Ŝetowa Gminy Miasta D ębica 
na 2011rok 
Nr V/18/11 

Rady Miejskiej w D ębicy 
z dnia 24 stycznia 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.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3  

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r  o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240z póź.zm.) – Rada Miejska  w 

Dębicy uchwala co następuje : 

§1 

1. Określa się dochody bud Ŝetu  miasta Dębica na 2011r w łącznej kwocie 122.504.391 zł, 

w tym :  

1) dochody bieŜące w łącznej kwocie 104.546.999 zł 

2) dochody majątkowe w łącznej kwocie 17.957.392 zł 

2. Dochody budŜetu miasta Dębica na 2011r według ich źródeł w podziale na działy, rozdziały  

i paragrafy klasyfikacji budŜetowej ujmuje się w tabeli nr 1.  

 

§2 

1. Określa się wydatki bud Ŝetu  miasta Dębica na 2011r w łącznej kwocie 117.666.781 zł, 

w tym :  

1) wydatki bieŜące w łącznej kwocie 99.357.147 zł 

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 18.309.634 zł 

2. Wydatki budŜetu miasta Dębica na 2011r w podziale na działy, rozdziały i paragrafy  

klasyfikacji budŜetowej oraz grupy wydatków, ujmuje się w tabeli nr 2.  

3. Wydatki majątkowe miasta Dębica na 2011r podziale na działy, rozdziały  

i paragrafy  klasyfikacji budŜetowej określające nazwy zadań inwestycyjnych ujmuje się  

w tabeli nr 3.  

§3 

Określa się planowan ą nadwy Ŝkę bud Ŝetu  miasta Dębica na 2011r w kwocie 4.837.610 zł, 

którą przeznacza się na rozchody budŜetu miasta Dębica na 2011r.  

 

§4 

1. Określa się przychody bud Ŝetu  miasta Dębica na 2011r w łącznej kwocie 6.500.000 zł, 

z tytułu kredytów bankowych, w tym : 

   1) z tytułu transzy kredytu zaciągniętego w 2010r na wieloletnie przedsięwzięcie 

            pn. ”Termomodernizacja  obiektów oświatowych na terenie  miasta Dębica”  w  kwocie 

     1.500.000 zł, 

   2)  z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych w kwocie 5.000.000 zł. 



 

 

 
 

 

2. Przychody budŜetu miasta Dębica na 2011r według paragrafów klasyfikacji budŜetowej, 

ujmuje się w tabeli nr 4.  

§5 

1. Określa się rozchody bud Ŝetu  miasta Dębica na 2011r w łącznej kwocie 11.337.610 zł, 

z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu : 

1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 2.500.000 zł 

2) zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie 8.837.610 zł 

2. Rozchody budŜetu miasta Dębica na 2011r według paragrafów klasyfikacji budŜetowej, 

ujmuje się w tabeli nr 4.  

§6 

1. Tworzy się w budŜecie  miasta Dębica na 2011r rezerw ę ogóln ą w kwocie 150.000 zł.  

2. Tworzy się w budŜecie  miasta Dębica na 2011r rezerw ę celow ą  na zarządzanie 

kryzysowe w kwocie 230.308 zł. 

3. Tworzy się w budŜecie  miasta Dębica na 2011r rezerw ę celow ą  na opracowanie 

dokumentacji projektowych w kwocie 100.000 zł.  

 

§7 

Wyodrębnia się w budŜecie miasta Dębica na 2011r dochody i wydatki związane z realizacją : 

1) zadań z zakresu administracji rz ądowej  i innych zleconych gminie odrębnymi 

ustawami  - w tabeli  nr 5, 

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumie ń między jednostkami 

samorządu terytorialnego – w tabeli nr 6. 

 

§8 

1. Określa się szczególne zasady wykonywania bud Ŝetu miasta Dębica w 2011r wynikające 

z odrębnych ustaw : 

1) dochody w kwocie 950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzeda Ŝ napojów  

alkoholowych , pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na realizację zadań określonych w 

gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację 

zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 

2) dochody w kwocie 198.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , 

pobierane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w kwocie 198.000 zł 

przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska. 

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budŜetu miasta Dębica na 2011r wynikające ze 

szczególnych zasad wykonywania budŜetu gminy, o których mowa w ust.1 określonych w  

1) ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w tabeli nr 7 , 

2) ustawie  – Prawo ochrony środowiska w tabeli nr 8.  

 



 

 

 
 

 

§9 
Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu miasta Dębica na 

2011r dla jednostek  : 

1) sektora finansów publicznych w kwocie 3.235.000 zł, 

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.505.067 zł, 

- w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały. 

 

§10 
Określa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych wydzielonego rachunku 

dochodów  samorządowych jednostek oświatowych  

- w załączniku nr 2  do niniejszej uchwały. 

§11 
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, poŜyczek oraz emisji papierów 

wartościowych z tego na : 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 

9.000.000 zł; 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz 

zaciągniętych kredytów i poŜyczek w kwocie 5.000.000 zł. 

 

§12 
UpowaŜnia się Burmistrza Miasta  do: 

1) zaciągania  kredytów  i  poŜyczek   oraz  emitowania  papierów  wartościowych  na 

  pokrycie  występującego  w  ciągu roku  przejściowego  deficytu  budŜetu w kwocie

  9.000.000 zł  oraz do podpisania weksla in blanco z deklaracją wekslową,  

2) dokonywania  innych   zmian  w  planie  wydatków  niŜ określone w art. 257 ustawy

  o  finansach  publicznych, z wyłączeniem  przeniesień  wydatków  między  działami, 

3) przekazania  kierownikom  jednostek  organizacyjnych uprawnień do dokonywania 

  przeniesień  planowanych  wydatków  bieŜących  między paragrafami wydatków  

  w  ramach  rozdziału klasyfikacji budŜetowej,  za  wyjątkiem zmian planu wydatków 

  na uposaŜenia  i wynagrodzenia  ze stosunku  pracy wynagrodzenia bezosobowe  

  i składki od nich naliczane, 

4) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach w innych bankach, 

 

§13 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

§14 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dębicy 

Stefan Bieszczad 


