
UCHWAŁA Nr  236/XX/2008
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 16 kwietnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok

Działając  na  podstawi  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
p o s t a n a w i a :

§ 1
Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2008 rok następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu na 2008 rok o kwotę                         - 118.316 zł

z tytułu otrzymania:
− pomocy finansowej z Powiatu Lubaczowskiego na budowę ul. Szpitalna 

w kwocie 110.022 zł, 
− odszkodowanie za szkody budynku handlowo usługowego w kwocie 8.294 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę                    - 110.022 zł
− na zadaniu Przebudowa ul. Szpitalna w Lubaczowie w kwocie 110.022 zł.
3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę                    - 228.338 zł

z przeznaczeniem na:
− zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” w kwocie 90.892 zł (zmiana podatku VAT),
− zadanie „Przebudowa dróg Witwickiego, Misztala, Obrońców Lubaczowa” w kwocie 24.476 zł

(zmiana podatku VAT),
− zadanie Przebudowa ul. Szpitalna w Lubaczowie w kwocie 110.022 zł,
− odszkodowanie w związku z niedostarczeniem z zasobów Gminy Miejskiej Lubaczów  lokalu

socjalnego w kwocie 2.948 zł.
4.  Zmiany  w  dostosowaniu  do  klasyfikacji  budżetowej  zawiera  załącznik  do  niniejszej  

uchwały.
§ 2

Zwiększa się limit wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na zadaniu
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”, Program „Zaopatrzenie w wodę w ramach aglomeracji
Lubaczów” w kwocie 90.892 zł. 
Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia zmiany stosowania podatku od towarów i usług (VAT)
stawkę 7% na stawkę w wysokości 22% w odniesieniu do robót budowlano montażowych
związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Umowa na realizację zadania przewiduje zmianę stawki VAT w okresie obowiązywania umowy.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 4

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w
Lubaczowie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiany w budżecie miasta Lubaczowa na 2008 rok w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

I Dochody budżetowe

Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zwiększenia

600 Transport i łączność  110 022,00 zł 
60016 Drogi publiczne gminne  110 022,00 zł 

6300  110 022,00 zł 
700 Gospodarka mieszkaniowa  8 294,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  8 294,00 zł 
0970 Wpływy z różnych dochodów  8 294,00 zł 

Razem  118 316,00 zł 

II Wydatki budżetowe

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

400  90 892,00 zł 
40002 Dostarczanie wody  90 892,00 zł 

6050  90 892,00 zł 
600 Transport i łączność  134 498,00 zł  110 022,00 zł 

60016 Drogi publiczne gminne  134 498,00 zł  110 022,00 zł 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  134 498,00 zł  110 022,00 zł 

6050  110 022,00 zł  110 022,00 zł 

6050  24 476,00 zł 
700 Gospodarka mieszkaniowa  2 948,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ZGL  2 948,00 zł 

4600  2 948,00 zł 
Razem  228 338,00 zł  110 022,00 zł 

                                                 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 236/XX/2008

                                                 z dnia 16.04.2008 r.  

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej m iędzy 
jednostkam i samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
w łasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych – Przebudow a ul. 
Szpitalna
Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych – Przebudow a dróg 
Witw ickiego, Misztala, Obrońców  Lubaczow a

Kary i odszkodowania  wypłacane na rzecz osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych


