
           
 

UCHWAŁA  Nr 152/XII/2007 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 30 października 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.  Zmniejszyć wydatki budżetowe na 2007 rok o kwotę  -    51.800 zł 
 
2.  Zwiększyć wydatki budżetowe na 2007 rok o kwotę  -     51.800 zł 
 
3.  Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do uchwały. 
 
4. Uzasadnienie wprowadzonych zmian: 
− w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zmniejsza się 

wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne celem sfinansowania w ramach realizowanego 
programu zakupów inwestycyjnych związanych z doposażeniem istniejących punktów wydawania 
posiłków, 

− dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych w kwocie 16.000 zł z wynagrodzeń osobowych 
(Urzędy gmin, Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej („Budowa witaczy”), 

− dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.100 zł z zakupu usług „Koncepcja przebudowy i 
remontu pomnika u zbiegu ulic Sienkiewicza i Kościuszki”na wynagrodzenia bezosobowe celem 
dostosowania do klasyfikacji budżetowej.  

 
        §  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

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

710 Działalność usługowa  1 100,00 zł  1 100,00 zł 
71035 Cmentarze  1 100,00 zł  1 100,00 zł 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  1 100,00 zł 
4300 Zakup us ług pozostałych  1 100,00 zł 

750 Administracja publiczna  16 000,00 zł  16 000,00 zł 
75023 Urzędy gmin  6 000,00 zł 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  6 000,00 zł 
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  10 000,00 zł  16 000,00 zł 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  10 000,00 zł 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  16 000,00 zł 

852 Pomoc społeczna  34 700,00 zł  34 700,00 zł 
85295 Pozostała działalność  34 700,00 zł  34 700,00 zł 

3110 Świadczenia społeczne  34 700,00 zł 
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  34 700,00 zł 

Razem  51 800,00 zł  51 800,00 zł 

                                                 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 152/XII/2007 

                                                 z dnia 30.10.2007 r.  

 
 


