
UCHWAŁA Nr  354/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. Zwiększa się dochody budŜetu na 2008 rok o kwotę - 9.667 zł
z tytułu:
− dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 (dochody z najmu i dzierŜawy,  wpływy ze sprzedaŜy

składników majątkowych- sprzedaŜ złomu, pozostałe odsetki, wpływy z róŜnych dochodów) w
kwocie 3.630 zł,

− dochodów Zakładu Gospodarki Lokalowej (wpływy z usług- pobór opłaty targowej, pozostałe
odsetki) w kwocie 6.037 zł 

2. Zmniejsza się wydatki budŜetu na 2008 rok o kwotę                         - 13.460 zł
przeznaczone na:
− „Remont i przebudowa Pomnika Bohaterów  i Ofiar II Wojny Światowej przy ul. Sienkiewicza i

Kościuszki w Lubaczowie w kwocie 5.200 zł,
−  stypendia dla uczniów w kwocie 8.070 zł,
−  opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w ZGL w kwocie 190 zł.
3. Zwiększa się wydatki budŜetu na 2008 rok o kwotę                         - 23.127  zł
z przeznaczeniem na:
− ustawienie 2 ławek i montaŜ 2 szt. latarni na skwerze koło Poczty w kwocie 5.200 zł,
− dodatkowe zajęcia edukacyjne i  rekreacyjno sportowe dla uczniów z Lubaczowa w kwocie

8.070 zł,
− wydatki bieŜące Zakładu Gospodarki Lokalowej (wynagrodzenia bezosobowe, podatek VAT) w

kwocie 6.037 zł,
− zakup usług do sieci internet w ZGL w kwocie 190 zł 
− wymianę okien w kwocie 3.630 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 Ŝetowe

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

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 

0830 Wpływy z us ług (pobór opłaty targowej- ZGL)

0920 Pozos tałe odsetki  637,00 zł 
801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

0750  410,00 zł 
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników m ajątkowych
0920 Pozos tałe odsetki  120,00 zł 
0970 Wpływy z róŜnych dochodów  100,00 zł 

Razem

II Wydatki bud Ŝetowe

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

700 Gospodarka mieszkaniowa  190,00 zł 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami  190,00 zł 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
4350 Zakup us ług dos tępu do s ieci Internet  190,00 zł 
4360 Opłaty z tytułu zakupu us ług telekom unikacyjnych telefonii kom órkowej  190,00 zł 
4530 Podatek od towarów i us ług

801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

4270 Zakup us ług remontowych
854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów
3240 Stypendia dla uczniów- MZOOKiS
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalno ść

6050

6050
Razem

                                                                                                                                                                                                    Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 354/XXVIII/2008

                                                                                                                                                                                                    z dnia 29.10.2008 r.  

 6 037,00 zł 
 6 037,00 zł 

 5 400,00 zł 

 3 630,00 zł 
 3 630,00 zł 

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

 3 000,00 zł 

 9 667,00 zł 

6 227,00 zł
 6 227,00 zł 
 2 620,00 zł 

 3 417,00 zł 
 3 630,00 zł 
 3 630,00 zł 
 3 630,00 zł 

 8 070,00 zł 8 070,00 zł
 8 070,00 zł  8 070,00 zł 
 8 070,00 zł 

 5 466,00 zł 
 2 604,00 zł 

 5 200,00 zł 5 200,00 zł
 5 200,00 zł  5 200,00 zł 

Wydatki inwes tycyjne jednos tek budŜetowych (budowa pomnika przy 
ul. Sienkiewicza i Kościuszki  5 200,00 zł 

Wydatki inwes tycyjne jednos tek budŜetowych – us tawienie 2szt. 
Ławek i montaŜ 2 szt. latarni  5 200,00 zł 

 13 460,00 zł  23 127,00 zł 


