
UCHWAŁA Nr  253/XXIII/2008
Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 28 maja 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                        - 64.911 zł
z tytułu:
-korekty planowanych dochodów z dzierżawy majątku (hydrofornia, sieć wodociągowa, 
sieć kanalizacyjna) w kwocie 30.000 zł,
- otrzymania dochodów z dzierżawy pomieszczeń przy ul. Kościuszki w kwocie 3.000 zł,
- sprzedaży złomu przez Zakład Gospodarki Lokalowej w kwocie 350 zł,
- zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży (rozliczenia z lat ubiegłych) -4.021 zł,
- kara pieniężna z tytułu niestawienia się na rozprawę – 50 zł,
- prowizje płatnika – 191 zł,
- dochodów Miasta Lubaczowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.775 zł,
- środki przekazane przez miasto partnerskie Erd z tyt. udziału w spotkaniu miast partnerskich - Dni Erdu 2007
Projekt „Europa dla obywateli” - 1.435 zł,
- zrealizowania zaległości w podatku od nieruchomości (20.970 zł), podatku rolnym (323 zł) oraz odsetek 
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (1.221 zł),
- otrzymania darowizny z przeznaczeniem na wyposażenie do sali rehabilitacyjnej – 575 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2008 rok o kwotę                        -  30.000 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę             -  69.176 zł

z przeznaczeniem na:
- wykonanie projektu budowlanego (rewitalizacja dla dróg) ul. Starzyny – 23.000 zł,
- usług remontowych na drogach wewnętrznych – 2516 zł,
- usług remontowych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej – 350 zł,
- podpis elektroniczny (kwalifikowany) - 2.300 zł,
- szkolenia pracowników – 5.000 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi – 1.435 zł,
- wyposażenie do sali rehabilitacyjnej – 575 zł,
- usuwanie awarii (kanalizacja sanitarna) – 30.000 zł,
- ławki celem ustawienia na placu przy MDK oraz skwerze obok Starostwa Powiatowego – 4.000 zł 

4. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę             - 34.265 zł
przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)  – 34.265 zł, w związku z finansowaniem
zadania dotacją celową z budżetu państwa.

5. 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 kwota zmniejszenia

400 Wytw arzanie i zaopatryw anie w  energię  e lektryczną, gaz i w odę  30 000,00 zł 
40002 Dostarczanie wody  30 000,00 zł  

0750  30 000,00 zł 
700 Gospodarka m ieszkaniow a  7 371,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i  nieruchomościami  7 371,00 zł  

0750  3 000,00 zł 
0870 Wpływ y ze sprzedaży składników  majątkow ych – ZGL  350,00 zł 
0970 Wpływ y z różnych dochodów  – UM w  Lubaczow ie  4 021,00 zł 

750 Adm inistracja publiczna  1 678,00 zł 
75011 Urzędy wojewódzkie  50,00 zł  

0570 Grzyw ny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  50,00 zł 
75023 Urzędy gmin (miast i  miast na prawach powiatu)  191,00 zł  

0970 Wpływ y z różnych dochodów  191,00 zł 
75095 Pozosta ła dzia łalność  2,00 zł  

2360  2,00 zł 
75075 Promocja jednostek samorządu terytoria lnego  1 435,00 zł  

2706  1 435,00 zł 

756  22 514,00 zł 

75615  15 065,00 zł  
0310 Podatek od nieruchomości  15 065,00 zł 

75616  7 242,00 zł  
0310 Podatek od nieruchomości  5 905,00 zł 
0320 Podatek rolny  323,00 zł 
0910 Odsetki od nieterminow ych w płat z tytułu podatków  i opłat  1 014,00 zł 

75618  207,00 zł  
0910 Odsetki od nieterminow ych w płat z tytułu podatków  i opłat  207,00 zł 

851 Ochrona zdrow ia  575,00 zł 
85154 Przeciwdzia łanie alkoholizmowi  575,00 zł  

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darow izny w  postaci pieniężnej  575,00 zł 
852 Pom oc społeczna  2 773,00 zł 

85212  2 773,00 zł  

2360  2 773,00 zł 
900 Gospodarka kom unalna i ochrona środow iska  30 000,00 zł 

90001 Gospodarka ściekowa i  ochrona wód  30 000,00 zł  

0750  30 000,00 zł 
Razem  64 911,00 zł  30 000,00 zł 

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

600 Transport i łączność  25 516,00 zł 
60016 Drogi publiczne gminne  23 000,00 zł  

4270 Zakup usług remontow ych  23 000,00 zł 
60017 Drogi wewnętrzne  2 516,00 zł  

4270 Zakup usług remontow ych  2 516,00 zł 
700 Gospodarka m ieszkaniow a  350,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i  nieruchomościami – ZGL  350,00 zł  
4270 Zakup usług remontow ych  350,00 zł 

750 Adm inistracja publiczna  8 735,00 zł 
75023 Urzędy gmin (miast i  miast na prawach powiatu)  7 300,00 zł  

4300 Zakup usług pozostałych  2 300,00 zł 
4700 Szkolenia pracow ników  niebędących członkami służby cyw ilnej  5 000,00 zł 

75075 Promocja jednostek samorządu terytoria lnego  1 435,00 zł  
4300 Zakup usług pozostałych  1 435,00 zł 

851 Ochrona zdrow ia  575,00 zł 
85154 Przeciwdzia łanie alkoholizmowi  575,00 zł  

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia (sala rehabilitacyjna)  575,00 zł 
854 Edukacyjna opieka w ychow aw cza  34 265,00 zł 

85415 Pomoc materia lna dla  uczniów  34 265,00 zł  
3240 Stypendia dla uczniów  34 265,00 zł 

900 Gospodarka kom unalna i ochrona środow iska  34 000,00 zł 
90001 Gospodarka ściekowa i  ochrona wód  30 000,00 zł  

4270 Zakup usług remontow ych  30 000,00 zł 
90095 Pozosta ła dzia łalność  4 000,00 zł  

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia  4 000,00 zł 
Razem  69 176,00 zł  34 265,00 zł 

                                                                             Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 253/XXII
                                                                             Z dnia 28.05.2008 r.  

Dochody z najmu i dzierżaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów  publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze 

Dochody z najmu i dzierżaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów  publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze – UM w  
Lubaczow ie

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami

Środki na dofinansow anie w łasnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych 
źródeł
Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iązane z ich 
poborem
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków i  opłat lokalnych od osób prawnych i  
innych jednostek organizacyjnych 

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i  darowizn, 
podatku od czynności  cywilnoprawnych oraz podatków i  opłat 
lokalnych od osób fizycznych 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytoria lnego na podstawie ustaw

Świadczenia rodzinne, zal iczka al imentacyjna oraz sk ładki na 
ubezpieczenia emerytalne i  rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych ustaw ami

Dochody z najmu i dzierżaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów  publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze 


