
  
    

U  C H W A Ł A   Nr  30/IV/2006 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 
z dnia 28 grudnia 2006 roku 

 
 
 
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 /jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ 
 
 

Rada Miejska w Lubaczowie 
p o s t a n a w i a, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2006 rok następujące zmiany: 
 
1.  Zmniejszyć dochody budżetowe na 2006 rok o kwotę     -  243.975 zł 
 
2.  Zwiększyć dochody budżetowe na 2006 rok o kwotę       -  243.975 zł 
  
3.  Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do uchwały niniejszej 
uchwały. 
 
4.  Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 
 

§ 3 
 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w 
Lubaczowie. 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    



         Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Lubaczowie Nr 30/IV/06 

z dnia 28.12.2006 r. 
 Zmiany w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok 

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
D o c h o d y 
 
Dz. Rozdz. § Określenie klasyfikacji budżetowej Kwota 

Zmniejszenia 
Kwota 

Zwiększenia 
700   Gospodarka mieszkaniowa 224 851 44 875

 70001  Zakłady gospodarki mieszkaniowej   153
  2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu 

budżetowego 
 153

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  224 851 44 722
  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 

 44 722

  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   

224 851 

750   Administracja Publiczna  7 332
 75011  Urzędy wojewódzkie  274
  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

 274

 75023  Urzędy gmin   4 374
  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 

 3 923

  0970 Wpływy z różnych dochodów  451
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego   2 684
  0830 Wpływy z usług  2 684

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  1 170
 75416  Straż Miejska  1 170
  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  1 164
  0920 Pozostałe odsetki  6

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

 171 338

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

 15 546

  2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 
lokalnych 

 15 546

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 

 155 792

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  155 792
758   Różne rozliczenia  13 924

 75814  Różne rozliczenia finansowe  13 924
  0920 Pozostałe odsetki  13 924

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 124 5 336
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 410 5 336
  2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu 

budżetowego 
 5 336

  2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
pozyskane z innych źródeł 

7 410 

 90002  Gospodarka odpadami 11 714 
  2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 

pozyskane z innych źródeł 
11 714 

    Razem 243 975 243 975



 
 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 

w Lubaczowie Nr 30/IV/06 
z dnia 28.12.2006 r. 

 
Uzasadnienie wprowadzonych zmian: 

 
1) Proponuje się wprowadzić do budżetu wpłatę nadwyżki środków obrotowych Zakładu 

Gospodarki Lokalowej w kwocie 153 zł.  
2) Proponuje się zwiększyć w budżecie miasta Lubaczowa na 2006 rok dochody z tytułu najmu 

i dzierżawy ( dzierżawa gruntu pod garażami oraz bezumowne korzystanie z lokali ul. 
Handlowa) w kwocie 44 722 zł.     

3) Proponuje się zwiększyć dochody Gminy Miejskiej w Lubaczowie związane z realizacją 
zadań zleconych w kwocie 274 zł. 

4) Proponuje się zwiększyć dochody z najmu i dzierżawy Urząd Miejski w Lubaczowie wg 
wykonania w kwocie 3 923 zł. 

5) Proponuje się wprowadzić do budżetu wpływy z różnych dochodów (prowizje płatnika) w 
kwocie 451 zł. 

6) Proponuje się wprowadzić do budżetu wpływy z usług (np. kubki, koszulki, publikacje) 
Biura Promocji i Rozwoju w kwocie 2 684 zł.   

7) Proponuje się zwiększyć dochody z tytułu mandatów w kwocie 1 164 zł oraz odsetek w 
kwocie 6 zł /Straż Miejska . 

8) Proponuje się zwiększyć dochody budżetowe z tytułu rekompensaty utraconych dochodów 
w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 15 546 zł. 

9) Proponuje się zwiększyć dochody budżetowe z tytułu udziału w podatku dochodowym od 
osób prawnych wg wykonania w kwocie 155 792 zł. 

10) Proponuje się zwiększyć dochody budżetowe z tytułu odsetek bankowych wg wykonania w 
kwocie 13 924 zł. 

11) Proponuje się wprowadzić do budżetu wpłatę nadwyżki środków obrotowych Oczyszczalni 
Ścieków w kwocie 5 336 zł.  

12) Proponuje się zmniejszyć dochody budżetowe w kwocie 19 124 zł na zadaniu 
Kompleksowy program gospodarki odpadami i wykorzystanie energii odnawialnej dla 
miasta Lubaczowa w związku z końcowym rozliczeniem umowy nr 85/SEK/PGW/03 z 
31.05.2005 r. 

13) Proponuje się zmniejszyć dochody budżetowe z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 
224 851 zł w związku z nie wykonaniem planowanej sprzedaży mienia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Rada Miejska w Lubaczowie 

