
UCHWAŁA Nr  237/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                         - 13.394 zł
z tytułu otrzymania:
− wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 530 zł,
− wpływów ze sprzedaży drewna w kwocie 315 zł,
− darowizny na zmianę MPZP „Lubaczów- ul. M. Konopnickiej” w kwocie 1.000 zł
− pozostałych odsetek w kwocie 21 zł,
− różnych dochodów (wpłata za energię – 933 zł, prowizje płatnika – 63 zł),
− odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 405 zł,
− zwrotu podatku VAT w kwocie 8.952 zł,
− darowizny na zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej w kwocie 675 zł,
− pozostałych odsetek w kwocie 500 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę                    -      200 zł

z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego
na zadanie „Organizacja Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Lubaczowskiej” 
w kwocie 200 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę                    - 13.594 zł
z przeznaczeniem na:

− materiały do remontu dróg i chodników w kwocie 530 zł,
− zmianę na MPZP „Lubaczów- ul. M. Konopnickiej) w kwocie 1.000 zł,
− zakup energii (cmentarz – 167 zł , noclegownia,  budynek po UPSP , budynek ul. Kościuszki – 3.500 zł)
− zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej w kwocie w kwocie 675 zł,
− odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 500 zł,
− odszkodowanie w związku z niedostarczeniem z zasobów Gminy Miejskiej Lubaczów lokalu socjalnego w kwocie

7.222 zł.
4.  Zmiany  w  dostosowaniu  do  klasyfikacji  budżetowej  zawiera  załącznik  do  niniejszej  

uchwały.

§ 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 2008 rok w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

I Dochody budżetowe
Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zwiększenia

600 Transport i łączność  530,00 zł 
60016 Drogi publiczne gminne  530,00 zł 

0970 Wpływy z różnych dochodów (zajęcie pasa drogowego)  530,00 zł 
700 Gospodarka mieszkaniowa  315,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  315,00 zł 
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  315,00 zł 

710 Działalność usługowa  1 000,00 zł 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  1 000,00 zł 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  1 000,00 zł 
750 Administracja publiczna  1 017,00 zł 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  1 017,00 zł 
0920 Pozostałe odsetki  21,00 zł 
0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym:  996,00 zł 

Wpłata za energię elektryczną (należność z lat ubiegłych)  933,00 zł 
Prow izje płatnika  63,00 zł 

756  405,00 zł 

75618  405,00 zł 
0910 Odsetki od nieterm inowych wpłat z tytułu podatków i opłat  405,00 zł 

758 Różne rozliczenia  8 952,00 zł 
75814 Różne rozliczenia finansowe  8 952,00 zł 

0970  8 952,00 zł 
851 Ochrona zdrowia  675,00 zł 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  675,00 zł 
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  675,00 zł 

852 Pomoc społeczna  500,00 zł 

85212  500,00 zł 
0920 Pozostałe odsetki  500,00 zł 

Razem  13 394,00 zł 

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

600 Transport i łączność  530,00 zł 
60016 Drogi publiczne gminne  530,00 zł 

4210  530,00 zł 
700 Gospodarka mieszkaniowa  10 722,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ZGL  7 222,00 zł 

4600  7 222,00 zł 
70095 Pozostała działalność- Urząd  3 500,00 zł 

4260 Zakup energii  3 500,00 zł 
710 Działalność usługowa  1 167,00 zł 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  1 000,00 zł 

4170  1 000,00 zł 
71035 Cmentarze  167,00 zł 

4260 Zakup energii  167,00 zł 
851 Ochrona zdrowia  675,00 zł 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  675,00 zł 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sala rehabilitacyjna)  675,00 zł 

852 Pomoc społeczna  500,00 zł 

85212  500,00 zł 

4560  500,00 zł 
926 Kultura fizyczna i sport  200,00 zł 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  200,00 zł 

2710  200,00 zł 
Razem  13 594,00 zł  200,00 zł 

                                                 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 237/XX./2008
                                                 z dnia 16.04.2008 r.  

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku od towarów i 
us ług)

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu 
dróg i chodników)

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

Wynagrodzenia bezosobowe (zm iana MPZP „Lubaczów- ul.. 
M. Konopnickiej” )

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego
Odsetki od dotacji wykorzys tanych niezgodnie z 
przeznaczeniem

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


