
U  C H W A Ł A   Nr  110/X/2007
Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 4 lipca 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 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 2007 rok następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe na 2007 rok o kwotę - 123.622 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe na 2007 rok o kwotę - 103.711 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2007 rok o kwotę - 606.472 zł

4. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2007 rok o kwotę - 294.413 zł

5. Zmniejsza się deficyt budżetowy na 2007 rok o kwotę - 331.970 zł

6. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym
zaciąganych na sfinansowanie w 2007 roku deficytu o kwotę - 331.970 zł

7. Zmniejsza się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  zaciąganych na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę - 331.970 zł

8. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

9. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi 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 Nr 1 do uchwały 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 

Nr 110/X/07 z dnia 04.07.2007 r.

 Zmiany w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 rok
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

D o c h o d y

Dz. Rozdz. § Określenie klasyfikacji budżetowej Kwota
Zmniejszenia

Kwota
Zwiększenia

010 Rolnictwo i łowiectwo 386
01030 Izby rolnicze 386

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości

386 

600 Transport i łączność 580
60016 Drogi publiczne gminne 580

0970 Wpływy z różnych dochodów (zajęcie pasa 
drogowego)

580

750 Administracja Publiczna 2.640
75023 Urzędy gmin 2.640

0970 Wpływy z różnych dochodów (prowizja płatnika, 
zwrot zaliczki z lat ubiegłych) 

2.640

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

103.711 109.311

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

103.711 103.711

0310 Podatek od nieruchomości 103.711
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 
103.711

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
samorządu terytorialnego 

5.600

0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw

5.600

758 Różne rozliczenia 5.606
75814 Różne rozliczenia finansowe 5.606

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

5.606

851 Ochrona zdrowia 2.500
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.500

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej

500

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości

2.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.599
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.599

2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków 
obrotowych zakładu budżetowego

2.599

 Razem 103.711 123.622



W y d a t k i

Dz. Rozdz. § Określenie klasyfikacji budżetowej Kwota
Zmniejszenia

Kwota
Zwiększenia

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę

16.000

40002 Dostarczanie wody 16.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.000

600 Transport i łączność 80.000 160.000
60016 Drogi publiczne gminne 80.000 160.000

4270 Zakup usług remontowych 80.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 2.472 50.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.472 50.000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.472
4270 Zakup usług remontowych 50.000

710 Działalność usługowa 10.613
71035 Cmentarze 10.613

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.613
801 Oświata i wychowanie 460.000

80101 Szkoły podstawowe 460.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 460.000

851 Ochrona zdrowia 2.500
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.500

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48.000

85415 Pomoc materialna dla uczniów 48.000
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 48.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51.300
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 51.300

4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 1.300
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000

921 Miejski Dom Kultury 20.000
92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

20.000

 Razem 606.472 294.413

P r z y c h o d y

§                                      Nazwa Kwota
zmniejszenia

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym

331.970

Razem 331.970



        Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
w Lubaczowie Nr 110/X/07

z dnia 04.07.2007 r.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian
Proponuje się wprowadzić do planu finansowego następujące zmiany: 

1) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększyć dochody budżetowe z tytułu otrzymania zwrotu 
dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Izby rolnicze w kwocie 386 zł,

2) W dziale 600 Transport i łączność zwiększyć dochody budżetowe z tytułu zrealizowania opłaty za 
zajęcie pasa drogowego w kwocie 580 zł, 

3) W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody budżetowe z tytułu wpływu prowizji 
płatnika w kwocie 140 zł oraz zwrotu zaliczki z lat ubiegłych w kwocie 2.500 zł

4) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem proponuje się 
przeniesienie między paragrafami kwotę dochodów w wysokości 103.711 zł (zmniejszenie z tytułu 
podatku od nieruchomości, zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
od nieruchomości) oraz zwiększenie dochodów budżetowych w kwocie 5.600 zł z tytułu opłat 
związanych ze wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

5) W dziale 758  Różne rozliczenia finansowe zwiększyć dochody budżetowe w kwocie 5.606zł w 
związku z końcowym rozliczeniem programów:
- „Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury 
drogowej Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego w Lubaczowie”- 982,78 zł
„Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury wodno 
– kanalizacyjnej na „Terenach wytwórczo- składowych przy ul. Technicznej w Lubaczowie”- 920,86 
zł,
- „Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury 
drogowej Osiedla Mazury II w Lubaczowie”- 1.013,90 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury 
drogowej na „Terenach wytwórczo- składowych przy ul. Technicznej w Lubaczowie”- 920,86 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury 
wodno – kanalizacyjnej Osiedla Mazury II w Lubaczowie”- 1.095,32 zł,
„Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury 
drogowej na osiedlu Przemysłowa w Lubaczowie”- 672,09 zł,

6) W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększyć dochody budżetowe w kwocie 2.500 zł z tytułu 
otrzymania darowizny na zakup sprzętu do sali rehabilitacyjnej w kwocie 500 zł oraz zwrotu dotacji 
w kwocie 2.000 zł pobranej przez Miasto Przemyśl w nadmiernej wysokości.

7) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć dochody budżetowe  w 
kwocie 2.599 zł z tytułu otrzymania nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

8) Proponuje się zmniejszenie wydatków budżetowych na następujących zadaniach:
- „Przyłącz wodociągowy do dawnego RKT-su” w kwocie 16.000 zł,
-  „Remont ul. Przemysłowa”  w kwocie 50.000 zł i „Remont ul. Budowlanych” w kwocie 30.000zł,
- „Wynagrodzenia osobowe pracowników w Zakładzie Gospodarki Lokalowej” w kwocie 2.472 zł,
-  „Program – Blisko boisko” w kwocie 460.000 zł,
- „Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów” w kwocie 48.000 zł”
celem sfinansowania:
- „Budowy dróg na oś.. Przemysłowa” w kwocie 100.000 zł,
- „Budowy dróg na ul. Budowlanych” w kwocie 60.000 zł,
- „Remontów w Zakładzie Gospodarki Lokalowej” w kwocie 50.000 zł,
- „Budowy alejek na cmentarzu komunalnym” w kwocie 10.613 zł,
- „Zakupu wyposażenia do sali rehabilitacyjnej” w kwocie 2.500 zł,
− „Kanalizacja deszczowa oś. Przemysłowa w Lubaczowie ” w kwocie 50.000 zł,
− „Zwrotu środków wynikających z rozliczenia programu  pn. „Przygotowanie dokumentacji 

technicznej oraz studium wykonalności budowy infrastruktury wodno- kanalizacyjnej 
„Kompleksu rekreacyjno- sportowego w Lubaczowie” w kwocie 1.300 zł

-”Zwiększenia dotacji podmiotowej dal Miejskiego Domu Kultury”w kwocie 20.000 zł 
9) Proponuje się zmniejszyć przychody z kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 333.270 zł




	Rada Miejska w Lubaczowie

