
UCHWAŁA Nr  302/XXVI/2008
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia  zmian w budŜecie 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 budŜetu miasta Lubaczowa na 2008 rok następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budŜetu na 2008 rok o kwotę                         - 62.023 zł
z tytułu:
1. dochodów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 50 zł,
2. dochodów z najmu pomieszczeń w Przychodni Rejonowej przy ul. Kopernika w kwocie 31.000 zł,
3. sprzedaŜy składników majątkowych w kwocie 21 zł,
4. róŜnych dochodów w kwocie 737 zł,
5. opłaty targowej w kwocie 30.000 zł,
6. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 215 zł. 
2. Zwiększa się wydatki budŜetu na 2008 rok o kwotę                         - 245.821 zł
z przeznaczeniem na:
− zakup materiałów i wyposaŜenia w ZGL w kwocie 30.000  zł,
− zakup usług pozostałych w ZGL w kwocie 60.000 zł,
− róŜnych rozliczeń  finansowych (  zwrot  wpłaty  na poczet  wykupu lokalu i  oddania  w uŜytkowanie

wieczyste nieruchomości 3269/2 z 17.02.2006 r.) w kwocie 3.821 zł,
− zadanie „Hala wtórnej segregacji odpadów” (rozpoczęcie zadania) w kwocie 132.000 zł,
− „Rewitalizacja Rynku” - dokumentacja w kwocie 15.000 zł,
− dotacja podmiotowa dla MBP w kwocie 5.000 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budŜetu na 2008 rok o kwotę                    - 183.798 zł 
przeznaczone na: 
− pomoc  rzeczową  dla  Województwa  Podkarpackiego  „Opracowanie  wstępnej  koncepcji  technicznej

obwodnicy miasta Lubaczowa” w kwocie 17.400 zł,
− dokumentację rewitalizacji dróg w kwocie 20.000 zł,
− wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 14.398 zł,
− Rekultywację wysypiska w kwocie 132.000 zł.
4. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej zawiera załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji BudŜetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w
Lubaczowie.

§ 4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



Zmiany w bud Ŝecie miasta Lubaczowa na 2008 rok w dostosowaniu do  klasyfikacji bud Ŝetowej

I Dochody bud Ŝetu
600 Transport i ł ączność 50 zł

60016 Drogi publiczne gminne 50 zł
0970 Wpływy z róŜnych dochodów (zajęcie pasa drogowego) 50 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami – ZGL

0750
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników m ajątkowych – ZGL 21 zł
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 737 zł

756

75618
0430 Wpływy z opłaty targowej
0910 Odsetki od nieterm inowych wpłat z tytułu podatków i opłat 215 zł

Razem

II Wydatki bud Ŝetu
Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zmniejszenia kwota zwi ększenia

600 Transport i ł ączność
60013 Drogi publiczne wojewódzkie

4300 Zakup us ług pozos tałych 
60016 Drogi publiczne gminne

4270 Zakup us ług remontowych- dokum entacja rewitalizacji dróg m iejskich
700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 
4210 Zakup m ateriałów i wyposaŜenia- ZGL
4300 Zakup us ług pozos tałych- ZGL
8550 RóŜne rozliczenia finansowe -UM 

852 Pomoc społeczna
85215 Dodatki mieszkaniowe

3110 Świadczenia społeczne
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

6050

6050
90095 Pozostała działalno ść

6050 Wydatki inwes tycyjne jednos tek budŜetowych – Rewitalizacja Rynku 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki
2480 Dotacja podm iotowa z budŜetu dla samorządowej ins tytucji kultury

Razem

                                                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 302 /XXVI/2008

                                                                                                                                                                                                    z dnia 27.08.2008 r.  

31 758 zł

31 758 zł
Dochody z najm u i dzierŜawy składników m ajątkowych Skarbu 
Pańs twa, jednos tek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um ów o 
podobnym  charakterze 31 000 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych 
jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 30 215 zł

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 
samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw 30 215 zł

30 000 zł

62 023 zł

37 400 zł
17 400 zł
17 400 zł
20 000 zł
20 000 zł

93 821 zł
93 821 zł
30 000 zł
60 000 zł
3 821 zł

14 398 zł
14 398 zł
14 398 zł

132 000 zł 147 000 zł
132 000 zł 132 000 zł

Wydatki inwes tycyjne jednos tek budŜetowych – Projekt techniczny hali 
wtórnej segregacji odpadów (rozpoczęcie zadania) 132 000 zł
Wydatki inwes tycyjne jednos tek budŜetowych – Rekultywacja 
wysypiska 132 000 zł

15 000 zł
15 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
5 000 zł

183 798 zł 245 821 zł


