
UCHWAŁA Nr  260/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. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm./ oraz art.24 ust. 5 i art. 184
ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych   /Dz. U. Nr 249, poz. 2104
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 wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę                         - 70.445 zł
z przeznaczeniem na:
− wykonanie wstępnej koncepcji technicznej obwodnicy miasta Lubaczowa w kwocie 17.400 zł,
− wykup gruntów pod drogi w kwocie 53.045 zł (dostosowanie do klasyfikacji budżetowej).

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę                    - 70.445 zł 
przeznaczone na:
− dotację  celową  z  budżetu  na  dofinansowanie  kosztów  realizacji  inwestycji  w  Oczyszczali

Ścieków w kwocie 17.400 zł,
− zakup usług pozostałych w kwocie 8.045 zł (odszkodowanie za grunty pod drogi),
− wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45.000 zł (wykup gruntów). 

3. 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

II Wydatki budżetowe

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

600 Transport i łączność  17 400,00 zł 
60013 Drogi publiczne wojewódzkie  17 400,00 zł 

4300 Zakup us ług pozosta łych  17 400,00 zł 
700 Gospodarka mieszkaniowa  53 045,00 zł  53 045,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  53 045,00 zł  53 045,00 zł 
4300 Zakup us ług pozosta łych  8 045,00 zł 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  45 000,00 zł 
6060 Zakupy inwes tycyjne jednostek budżetowych  53 045,00 zł 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  17 400,00 zł 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  17 400,00 zł 

6210  17 400,00 zł 
Razem  70 445,00 zł  70 445,00 zł 

                                                 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 260/XXIII/2008

                                                 z dnia 28.05.2008 r.  

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwes tycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 
budżetowych 


