
UCHWAŁA Nr 371/XXIX/2008
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 26 listopada 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                         - 49.839,00 zł
z tytułu:
− opłaty targowej w kwocie 13.000,00 zł,
− wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu w kwocie 35.664 zł,
− otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej w kwocie 1.175 zł 

2. Zwiększa się wydatki budŜetu na 2008 rok o kwotę                         - 49.839,00 zł
z przeznaczeniem na:
− wydatki związane z poborem opłaty targowej w kwocie 10.000,00 zł
− wydatki związane z poborem opłaty skarbowej w kwocie 3.000,00 zł,
− zakup  wyposaŜenia,  usług  oraz  zakupy  inwestycyjne  związane  z  realizacją  Programu

przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi w kwocie 36.839 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

I Dochody bud Ŝetu

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

756

75618
0430 Wpływy z opłaty targowej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu

851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0960 Otrzym ane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej
Razem

II Wydatki bud Ŝetu

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

756
75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych nale Ŝności bud Ŝetowych

4300 Zakup us ług pozos tałych, w tym: 
Pobór opłaty targowej
Pobór opłaty skarbowej

851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup us ług pozos tałych  500,00 zł 
6060 Zakupy inwes tycyjne jednos tek budŜetowych

Razem

                                                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 371 /XXIX./2008

                                                                                                                                                                                                    z dnia 26.11.2008 r.  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych 
jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem  48 664,00 zł 
Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 
samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw  48 664,00 zł 

 13 000,00 zł 
 35 664,00 zł 
 1 175,00 zł 
 1 175,00 zł 
 1 175,00 zł 

 49 839,00 zł 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych 
jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem  13 000,00 zł 

 13 000,00 zł 
 13 000,00 zł 
 10 000,00 zł 

 3 000,00 zł 
 36 839,00 zł 
 36 839,00 zł 

 8 000,00 zł 

 28 339,00 zł 
 49 839,00 zł 


