
UCHWAŁA Nr  337/XXVIII/2008
Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 29 października 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. Zmniejsza się wydatki budŜetu na 2008 rok o kwotę                         - 30.592 zł
przeznaczone na:
− przygotowanie  terenów  wytwórczo  –  składowych  połoŜonych  przy  ul.  Technicznej  w

Lubaczowie w kwocie 2.400 zł,
− remont kasy w kwocie 28.192 zł 

2. Zwiększa się wydatki budŜetu na 2008 rok o kwotę                         - 30.592 zł
z przeznaczeniem na:
− prace  porządkowe  na  działkach  będących  własnością  Gminy  Miejskiej  Lubaczów

przeznaczonych do sprzedaŜy w kwocie 2.400 zł,
− monitoring Urząd Miejski w Lubaczowie w kwocie 11.843 zł,
− monitoring Pomnik przy ul. Kościuszki i MBP w Lubaczowie w kwocie 6.148 zł,
− zabezpieczenie BOM/Kasa w kwocie 10.201 zł

3. 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

 Wydatki bud Ŝetu

Dz. Rozdz. § Nazwa - tre ść kwota zmniejszenia kwota zwi ększenia

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
4300 Zakup us ług pozos tałych

750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4270 Zakup us ług remontowych 
6050 Wydatki inwes tycyjne jednos tek budŜetowych 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalno ść

6050 Wydatki inwes tycyjne jednos tek budŜetowych 
Razem

                                                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 337 /XXVIII/2008

                                                                                                                                                                                                    z dnia 29.10.2008 r.  

2 400 zł 2 400 zł
2 400 zł 2 400 zł

2 400 zł
2 400 zł

28 192 zł 22 044 zł
28 192 zł 22 044 zł
28 192 zł

22 044 zł
6 148 zł
6 148 zł
6 148 zł

30 592 zł 30 592 zł


