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UCHWAŁA NR 18/III/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 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 póź. zm./ 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2010 rok następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę - 540.325,00 zł, w tym z tytułu podatku od 
nieruchomości w kwocie 449.380,00 zł oraz odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 90.945,00 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 540.325,00 zł z przeznaczeniem na: zaległy podatek od 
nieruchomości od majątku Miasta Lubaczów w kwocie 449.380,00 zł (2007 rok -148.289,00 zł, 2009 rok - 
147.899,00 zł, 2010 rok - 153.192 zł) oraz odsetki w wysokości 90.945,00 zł. 

3. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza 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. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/III/2010

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 22 grudnia 2010 r.

Plan dochodów 

 
Dział Rozdział § Temat Wartość 

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

540 325,00 zł 

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

540 325,00 zł 

0310 Podatek od nieruchomości 449 380,00 zł 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90 945,00 zł 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/III/2010

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 22 grudnia 2010 r.

Plan wydatków 

 
Dział Rozdział § Temat Wartość 

750 Administracja publiczna 540 325,00 zł 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 540 325,00 zł 

4480 Podatek od nieruchomości 449 380,00 zł 

4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 90 945,00 zł 


