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UCHWAŁA NR 19/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. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 108.450,00 zł, w tym na zadaniu: "Przebudowa dróg 
gminnych w miejscowości Lubaczów - osiedle Przemysłowa" 

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 108.450,00 zł z przeznaczeniem na: 

- remonty cząstkowe dróg (wynajem dźwigu do układania płyt ul. Starzyny) w kwocie 4.557,00 zł, 

- roboty dodatkowe przy przebudowie dróg Słoneczna- Handlowa o kwotę 37.572,00 zł, odcinek kanalizacji 
deszczowej ul. Słoneczna w kwocie 17.265,00 zł, czyszczenie rowu przy ul. Słonecznej w kwocie 5.347,00 zł, 

- usuwanie awarii kanalizacja deszczowa ul. Sikorskiego w kwocie 20.671,00 zł, 

- usuwanie awarii kanalizacja deszczowa w kwocie 4.822,00 zł, 

- roboty dodatkowe "Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów ul. Kopernika" w kwocie 18.216,00 
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 do Uchwały Nr 19/III/2010

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 22 grudnia 2010 r.

Plan wydatków 

 
Dział Rozdział § Temat Wartość 

600 Transport i łączność -43 709,00 zł 

60016 Drogi publiczne gminne -43 709,00 zł 

4270 Zakup usług remontowych 4 557,00 zł 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -48 266,00 zł 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 709,00 zł 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 43 709,00 zł 

4270 Zakup usług remontowych 25 493,00 zł 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 216,00 zł 


