
Uchwała Nr  24/IV/2006 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia  22 grudnia 2006r. 

 
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok 

 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ 
 

Rada Miejska w Lubaczowie 
postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

1/.  Zmniejszyć dochody budżetowe na 2006 rok o kwotę  - 24 425 zł 
 
2/.  Zmniejszyć wydatki budżetowe na 2006 rok o kwotę  - 24 425 zł 

 
3/. Uzasadnienie wprowadzonych zmian: 

Zgodnie z uchwałą nr 398/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 11 sierpnia 2006r.  
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Miejskiej 
w Lubaczowie, dochody z tytułu funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych na remonty 
części wspólnych budynków, będą gromadzone na rachunku dochodów własnych Zakładu 
Gospodarki Lokalowej. 
 

4/. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 
 

§ 3 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza sie Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejsiej  
w Lubaczowie. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



        Załącznik  do Uchwały nr  24/IV/2006 
        Rady Miejskiej w Lubaczowie 
        z dnia   22 grudnia  2006 roku 
 
 
 
 

Zmiany w budżecie miasta Lubaczowa na 2006r.  
 
 
 
 
DOCHODY 
 

Dział Rozdział § Nazwa - treść Zmniejszenia 
700   Gospodarka mieszkaniowa 24 425

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24 425
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

24 425

 
 
WYDATKI 
 

Dział Rozdział § Nazwa - treść Zmniejszenia 
700   Gospodarka mieszkaniowa 24 425

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24 425
  4270 Zakup usług remontowych 24 425
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