
            
           

 
UCHWAŁA  Nr 167/XIII/2007 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 
z dnia 27 listopada 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  -    4.711 zł 
 
2.  Zwiększyć wydatki budżetowe na 2007 rok o kwotę  -      4.711 zł 
 
3.  Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do uchwały. 
 
4. Uzasadnienie wprowadzonych zmian: 
− proponuje się zmniejszyć dotację celową na dofinansowanie zadań własnych Gminy zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu celem zwiększenia dotacji 
celowej dla Gminy Wiejskiej Lubaczów na realizację zadania powierzonego pn. „Budowa odcinka 
wodociągu przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie”, 

− proponuje przeniesienie wydatków między paragrafami (zmniejszenie § 2710, zwiększenie § 6300) na 
zadaniu „ Zakup sprzętu dla  Ochotniczej Straży Pożarnej”.  

  
 

        §  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

400  2 711,00 zł 
40002 Dostarczanie wody  2 711,00 zł 

6610  2 711,00 zł 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2 000,00 zł  2 000,00 zł 

75412 Ochotnicze straże pożarne  2 000,00 zł  2 000,00 zł 

2710  2 000,00 zł 

6300  2 000,00 zł 
926 Kultura fizyczna i sport  2 711,00 zł  zł 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  2 711,00 zł  zł 

2820  2 711,00 zł 
Razem  4 711,00 zł  4 711,00 zł 

                                                 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 167 / XIII /200

- 
- 

7 

                                                 z dnia 27.11.2007 r.  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 
i wodę

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


