
UCHWAŁA Nr  355/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 dochody budŜetu na 2008 rok o kwotę - 3.736 zł
z tytułu zmniejszenia przez Ministra Finansów części równowaŜącej subwencji ogólnej dla
Miasta Lubaczów o kwotę 3.736 zł 

2. Zwiększa się dochody budŜetu na 2008 rok o kwotę                         -    132 zł
z tytułu otrzymania zwrotu świadczeń nienaleŜnie pobranych w kwocie 132 zł 
(realizacja zadania - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). 

3. Zwiększa się wydatki budŜetu na 2008 rok o kwotę                         -     132 zł
z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 132 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budŜetu na 2008 rok o kwotę                         -  3.736 zł
przeznaczone na rezerwę celową (zadania z zakresu zarządzania kryzysowego) w kwocie
3.736 zł.

5. 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
Dz. Rozdz. § Nazwa - tre ść kwota zmniejszenia kwota zwi ększenia

758 RóŜne rozliczenia
75831 Część równowa Ŝąca subwencji ogólnej dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budŜetu pańs twa
852 Pomoc społeczna 132 zł

85214 132 zł
0970 Wpływy z róŜnych dochodów 132 zł

Razem 132 zł

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

758 RóŜne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe

4810 Rezerwy (celowa)
852 Pomoc społeczna 132 zł

85214 132 zł

2910 132 zł
Razem 132 zł

                                                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 355 /XXVIII/2008

                                                                                                                                                                                                    z dnia 29.10.2008 r.  

3 736 zł
3 736 zł
3 736 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enie 
emerytalne i rentowe

3 736 zł

3 736 zł
3 736 zł
3 736 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enie 
emerytalne i rentowe
Zwrot dotacji wykorzys tanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadm iernej wysokości 

3 736 zł


