
UCHWAŁA  Nr 137/XI/2007
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2007 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. 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 r. następujące zmiany:

1.  Zwiększyć dochody budżetowe na 2007 rok o kwotę - 6.990 zł

2.  Zmniejszyć wydatki budżetowe na 2007 rok o kwotę - 183.555 zł

3.  Zwiększyć wydatki budżetowe na 2007 rok o kwotę - 190.545 zł

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

5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik do 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.



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

I Dochody budżetowe

Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zwiększenia

801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

0750 Dochody z najmu i dzierżawy- Szkoła Podstawowa Nr 1
80104 Przedszkola

0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny- Miejskie Przedszkole Nr 2
Razem  dochody budżetow e 

II Wydatki budżetowe  

Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zmniejszenia kwota zwiększenia

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40002 Dostarczanie wody

6610
600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- ZGL
4300 Zakup usług pozostałych- UM

750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin

6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4300 Zakup usług pozostałych- organizacja imprez i uroczystości
757 Obsługa długu publicznego

75702

8070
801 Oświata i wychowanie  385 zł 

80101 Szkoły podstawowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4580 Pozostałe odsetki

W tym Szkoły podstawowe- Szkoła Podstawowa Nr 1
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

W tym Szkoły podstawowe- Szkoła Podstawowa Nr 2
4580 Pozostałe odsetki

80104 Przedszkola  385 zł 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych  200 zł 
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  385 zł 
6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych

W tym Przedszkola- M iejskie Przedszkole Nr 2  385 zł 
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  385 zł 

W tym Przedszkola- M iejskie Przedszkole Nr 3
4210 Zakup materiałów  i w yposażenia
4300 Zakup usług pozostałych  200 zł 
6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetow ych

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

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90095 Pozostała działalność

4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji  kultury
926 Kultury fizyczna i sport

92604 Instytucje kultury fizycznej
4270 Zakup usług remontowych
6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych

Razem wydatki budżetowe

                                                 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 137/XI /2007 
                                                 z dnia 19.09.2007 r.  

 6 990,00 zł 
 5 700,00 zł 
 5 700,00 zł 
 1 290,00 zł 
 1 290,00 zł 
 6 990,00 zł 

 6 000 zł 
 6 000 zł 

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządowymi  6 000 zł 

 100 000 zł 
 100 000 zł 
 100 000 zł 
 10 000 zł  6 000 zł 
 10 000 zł  6 000 zł 

 6 000 zł 
 10 000 zł 
 2 519 zł  5 600 zł 

 5 600 zł 
 5 600 zł 

 2 519 zł 
 2 519 zł 

 61 801 zł 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego  61 801 zł 
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 
oraz od krajowych pożyczek i kredytów  61 801 zł 

 42 776 zł 
 31 316 zł 

 5 700 zł 
 25 616 zł 

 5 700 zł 
 5 700 zł 

 25 616 zł  
 25 616 zł 

 11 460 zł 
 6 260 zł 

 5 000 zł 
 4 760 zł 
 4 760 zł 

 6 700 zł 
 1 500 zł 

 5 000 zł 
 102 519 zł 
 100 000 zł 
 100 000 zł 

 2 519 zł 
 1 000 zł 
 1 519 zł 

 10 000 zł 
 10 000 zł 
 10 000 zł 

 8 850 zł  17 650 zł 
 8 850 zł  17 650 zł 
 8 850 zł  8 800 zł 

 8 850 zł 
 183 555 zł  190 545 zł 



Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie
    Nr 2/2007 z dnia 19.09.2007 r.

 Uzasadnienie wprowadzonych zmian:

1. W związku ze zrealizowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń przez 
Szkołę Podstawową Nr 1 w Lubaczowie w kwocie 5.700 zł proponuje się zwiększyć wydatki 
bieżące tj. zakup wyposażenia (stoły komputerowe, krzesła obrotowe),

2. W związku z otrzymaniem darowizny dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Lubaczowie w kwocie 
1.290 zł zwiększa się wydatki bieżące na zakup paneli.

3. Zmniejsza się zakup usług pozostałych (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w kwocie 10.000 
zł celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury.

4. Zmniejsza się wydatki związane z obsługą długu publicznego w kwocie 61.801 zł celem 
sfinansowania:
- dotacji celowej dla Gminy Wiejskiej Lubaczów na realizację zadania „Budowa odcinka wodociągu 
przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie” w kwocie 6.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia  w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w kwocie 6.000 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w kwocie 5.600 zł,
- sfinansowanie odsetek od składek na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w 
Lubaczowie w kwocie 25.616 zł,
- dofinansowania zakupu materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 2 w Lubaczowie w kwocie 
3.085 zł,
- sfinansowaniem zakupu materiałów do remontu dachu i okien (lepik, papa, kit, szyby, farba), 
zakupu usług komunalnych oraz zakupu kuchni gazowej w kwocie 6.700 zł,
- sfinansowaniem wykonania przyłącza elektrycznego na stadionie w kwocie 8.800 zł    

5.  Proponuje się przeniesienie wydatków budżetowych w kwocie 2.519 zł z zakupu usług pozostałych 
w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego (organizacja imprez i uroczystości) do 
działu Gospodarka ściekowa i ochrona wód, rozdziału Pozostała działalność, paragraf 4270 – 
1.000zł, paragraf 4300 1.519 zł.  

6. Proponuje zmniejszyć zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 385 zł celem sfinansowania 
zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Lubaczowie.

7. Proponuje się zmniejszyć zakup usług remontowych (remont budynku z przeznaczeniem na biuro, 
regeneracja powierzchni trawiastej) w Miejskim Ośrodku Sportu w kwocie 8.850 zł celem 
sfinansowania zakupu kosiarki.

8. Proponuje się zmniejszyć wydatki budżetowe na zadaniu pn. Budowa dróg ul. Przemysłowa” celem 
sfinansowania wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. Kanalizacja deszczowa oś. Przemysłowa w 
Lubaczowie” w kwocie 100.000 zł. 


