Uchwała Nr XI/ 116 /11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 13 czerwca 2011r
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Dębica
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 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych (Dz.U.z Nr 157 poz.1240 – Rada Miejska w Dębicy postanawia co następuje :

§1
1. Zmienia się „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2020”
stanowiącej załącznik Nr 2 do Uchwały 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, oraz Nr X/93/11 z dnia
16 maja 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Dębica,
wprowadzając wieloletnie projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 lit.a ustawy
o finansach publicznych:
1) „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony
przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica” w następujący sposób:
a. cel zadania: zapobieganie zagroŜeniom powodziowym
b. jednostka odpowiedzialna : Urząd Miejski w Dębicy
c.

okres realizacji projektu: 2011 – 2013

d. łączne nakłady finansowe : 5.007.260 zł, w tym:
341.105 zł w 2011r
2.666.235 zł w 2012r
1.999.920 zł w 2013r
2) „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do
poprawy stanu technicznego wydajności energetycznej oraz wyposaŜenia obiektów
pomocy społecznej na terenie Dębicy” w następujący sposób:
a. cel zadania: poprawa stanu technicznego budynków pomocy społecznej
oraz ich wyposaŜenia
b. jednostka odpowiedzialna : Urząd Miejski w Dębicy
c.

okres realizacji projektu: 2007 – 2012

d. łączne nakłady finansowe : 1.882.438 zł, w tym:
822.222 zł w latach 2007-2010
9.150 zł w 2011r
1.051.066 zł w 2012r

2. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięć o których mowa w ust.1, łącznie
o kwotę 5.573.877 zł,
w tym:
1)

w 2011r o kwotę

871.899 zł

2)

w 2012r o kwotę 3.002.046 zł

3)

w 2013r o kwotę 1.699.932 zł

3.Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, łącznie o kwotę 6.067.476 zł,
w tym:
1) w 2011r o kwotę

350.255.zł

2) w 2012r o kwotę 3.717.301 zł
3) w 2013r o kwotę 1.999.920 zł

4. Zwiększa się

limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa

w ust.1 łącznie o kwotę 5.717.221 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
Zwiększa się zakres upowaŜnienia 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 o kwotę 5.717.221,w tym:
w 2012r. o kwotę 3.717.301
w 2013r. o kwotę 1.999.920
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

