
UCHWAŁA Nr  290/XXIV/2008
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 30 czerwca 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./ 

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                         - 200.000 zł
z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania pn. „Odbudowa infrastruktury
komunalnej” na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę                         - 260.000 zł
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa infrastruktury komunalnej” związane z usuwaniem
szkód gradobicia i ulewnego deszczu.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2008 rok o kwotę                    -    60.000 zł 
przeznaczone  na  usuwanie  awarii  (kanalizacja  deszczowa)  w  kwocie  38.759  zł  oraz  dodatki
mieszkaniowe w kwocie 21.241 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 budżetu

Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zwiększenia

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000 zł
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200 000 zł

6330 200 000 zł
Razem 200 000 zł

II Wydatki budżetu

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

852 Pomoc społeczna 21 241 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe 21 241 zł

3110 Świadczenia spo łeczne 21 241 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 759 zł 260 000 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 38 759 zł
4270 Zakup us ług rem ontowych 38 759 zł

90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 260 000 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 000 zł

Razem 60 000 zł 260 000 zł

                                       Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 290/XXIV /200

                                                 z dnia 30.06.2008 r.  

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 
inwes tycji i zakupów inwes tycyjnych w łasnych  gm in (związków gm in)


