
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XX/189/11
Rady Miejskiej w Dębicy 

Tabela Nr 2 z dnia 29 grudnia 2011r

w zł
Zmniejszenie Zwiększenie

o kwot ę o kwot ę
600 60002 Infrastruktura kolejowa - wydatki majątkowe 9 176

z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 9 176
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań jst 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 9 176
 - Udział w finans.przedsięwzięcia "Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - 
   Dębica odcinek Tarnobrzeg (Ocice)-Mielec-Dębica" 9 176
 RAZEM   TRANSPORT   I  ŁĄCZNOŚĆ 9 176

750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieŜące 52 743
z tego:
1) wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją  52 743
zadań jst (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

4305 zakup usług pozostałych 40 735
4306 zakup usług pozostałych 7 188
4705 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 4 097
4706 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 723

75075 Promocja jednostek samorządu tetytorialnego  - wydatki bieŜące 55 992
z tego :
1) wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 55 992
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją  
zadań jednostki samorządu terytorialnego (EFRR URBACT II)

4171 wynagrodzenia bezosobowe 3 840
4211 zakup materiałów i wyposaŜenia 8 110
4301 zakup usług pozostałych 14 480
4371 opłaty z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef. 200
4411 podróŜe słuŜbowe krajowe 1 000
4421 podróŜe słuŜbowe zagraniczne 10 717
4431 róŜne opłaty i składki 15 105
4701 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 2 540

75095 Pozostała działalność 1 233 247
w tym :
WYDATKI BIEśĄCE
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 300 069
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z
realizacją zadań jst (POIG-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy)

4307 zakup usług pozostałych 255 059
4309 zakup usług pozostałych 45 010

WYDATKI MAJĄTKOWE 933 178
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 933 178
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań jst (POIG-Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy)

6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 793 201
"Zakup sprzętu komputerowego" 793 201

6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 139 977
"Zakup sprzętu komputerowego" 139 977

 RAZEM   ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 1 341 982
757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t.  - wydatki bieŜące 104 794

z tego:
1) obsługa długu j.s.t 104 794

8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 104 794
j.s.t. kredytów i poŜyczek

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r

Dz. Rozdz § Nazwa 



Zmniejszenie Zwiększenie
o kwot ę o kwot ę

Dz. Rozdz § Nazwa 

 RAZEM  OBSŁUGA DŁUGU  PUBLICZNEGO 104 794

801 80101 Szkoły podstawowe 249 000 8 300
z tego :
WYDATKI BIEśACE 8 300
 w tym :
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 8 300
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 8 300

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 900
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 400

WYDATKI MAJĄTKOWE 249 000
 w tym :
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 249 000
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań jst 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 36 000
 - Budowa placówki o charakt.centrum edukacyjno-sport.na Oś.Kępa w Dębicy 36 000

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 78 000
 - Budowa placówki o charakt.centrum edukacyjno-sport.na Oś.Kępa w Dębicy 78 000

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 135 000
 - Budowa placówki o charakt.centrum edukacyjno-sport.na Oś.Kępa w Dębicy 135 000

80110 Gimnazja - wydatki bieŜące 10 000
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 10 000
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 10 000

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000
80148 Stołówki szkolne - wydatki bieŜące 14 167

z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 14 167
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 14 167

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 13 900
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 267

80195 Pozostała działalność - wydatki majątkowe 93 600
z tego :
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 93 600
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań jst 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 80 000
 - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Dębicy 80 000

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 6 800
 - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Dębicy 6 800

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 6 800
 - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Dębicy 6 800
 RAZEM  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 342 600 32 467

852 85215 Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieŜące 19 483
z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 19 483

3110 świadczenia społeczne 19 483
 RAZEM  POMOC SPOŁECZNA 19 483

853 85311 Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieŜące 19 483
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań 19 483

4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 19 483
 RAZEM   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 19 483

854 85401  Świetlice szkolne - wydatki bieŜące 5 700
z tego:
1) wydatki jednostek budŜetowych, w tym : 5 700
a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 5 700

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 240
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 430
4120 składki na FP 1 030

85415 Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieŜące 26 767



Zmniejszenie Zwiększenie
o kwot ę o kwot ę

Dz. Rozdz § Nazwa 

z tego:
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : 26 767

3260 inne formy pomocy dla uczniów 26 767
85495 Pozostała działalność - wydatki bieŜące 30 569

z tego:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją  30 569
zadań jednostki samorządu terytorialnego (POKL KaŜdy z nas jest inny)

4177 wynagrodzenia bezosobowe 25 878
4179 wynagrodzenia bezosobowe 4 567
4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 105
4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 19

 RAZEM  EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA 63 036
900 90078  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 073 105 739 978

z tego:
WYDATKI BIEśĄCE 740 000 739 978
w tym :
1) wydatki jednostek budŜet.związane z realizacją ich statut.zadań, w tym : 740 000 739 978

4270 zakup usług remontowych 740 000
w tym :
"Remont koryta potoku Kawęckiego" 740 000

4271 zakup usług remontowych 739 978
"Remont koryta potoku Kawęckiego od ul.Ligęzów do ul.Polnej na odcinku
około 515m - etap I" 739 978
WYDATKI MAJĄTKOWE 333 105
w tym :
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 333 105
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań jst 

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 283 139
"Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu
ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica" 283 139

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 49 966
"Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu
ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica" 49 966
 RAZEM  GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 073 105 739 978

921 92109 Ośrodki kultury - wydatki bieŜące 69 045
z tego:
1) dotacje na zadania bieŜace 69 045

2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury 69 045
 RAZEM  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NATURALNEGO 69 045

926 92601 Obiekty sportowe - wydatki majątkowe 20 956
z tego:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem 20 956
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
w części związanej z realizacją zadań jst 

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 3 902
 - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w hali basenów 
    i lodowiska miasta Dębicy  etap I - energia solarna 3 902

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 16 992
 - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w hali basenów 
    i lodowiska miasta Dębicy  etap I - energia solarna 16 992

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 62
 - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w hali basenów 
    i lodowiska miasta Dębicy  etap I - energia solarna 62

  RAZEM   KULTURA  FIZYCZNA   20 956

   OGÓŁEM   WYDATKI   BUD śETU 3 044 177 791 928

     w tym :
      - wydatki bieŜące 1 405 162 791 928
      - wydatki majątkowe 1 639 015 0
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Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

Stefan Bieszczad


