
UCHWAŁA NR 378/XVIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2012 rok następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę - 45.000,00 zł z tytułu: 

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.000,00 zł, 

- otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania w ramach 
rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+Priorytetu "Biblioteka+infrastruktura bibliotek" w kwocie 
30.000,00 zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 304.337,00 zł z przeznaczeniem na: 

- modernizację ul. Partyzantów (ok. 120m) w kwocie 91.000,00 zł, 

- modernizację pomieszczeń biurowych ul. Żeromskiego w kwocie 44.050,00 zł, 

- modernizację pomieszczeń w Miejskim Punkcie Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 15.000,00 zł, 

- zwiększenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji w kwocie 113.287,00 zł, 

- modernizację trybun na Miejskim Stadionie w Lubaczowie w kwocie 41.000,00 zł. 

3. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 259.337,00 zł, w tym: 

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie "Przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 866 Dachnów- Lubaczów- Krowica Hołodowska - Granica Państwa ul. Arc.Baziaka 
w Lubaczowie" w kwocie 118.109,00 zł, 

- świadczeń społecznych na dodatki mieszkaniowe w kwocie 23.000,00 zł, 

- oświetlenia ulicznego w kwocie 74.028,00 zł, 

- wydatki związane z promocją Miasta Lubaczowa w kwocie 32.000,00 zł (m. in. wynagrodzenia 
bezosobowe - 4.000 zł, działania promocyjne - 4.000 zł, organizacja imprez i uroczystości - 19.000 zł, 
współpraca z miastami partnerskimi - 5.000 zł), 

- dotacji podmiotowej z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie o kwotę 12.200,00 zł. 

4. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 378/XVIII/2012

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 28 marca 2012 r.

Plan dochodów 

 

Dział Rozdział § Temat Wartość 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

15 000,00 zł 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

15 000,00 zł 

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 15 000,00 zł 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 zł 

92116 Biblioteki 30 000,00 zł 

6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

30 000,00 zł 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 378/XVIII/2012

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 28 marca 2012 r.

Plan wydatków 

 

Dział Rozdział § Temat Wartość 

600 Transport i łączność -27 109,00 zł 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie -118 109,00 zł 

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

-118 109,00 zł 

60016 Drogi publiczne gminne 91 000,00 zł 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 000,00 zł 

700 Gospodarka mieszkaniowa 44 050,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 050,00 zł 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 050,00 zł 

750 Administracja publiczna -32 000,00 zł 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -32 000,00 zł 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe -4 000,00 zł 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -23 000,00 zł 

4300 Zakup usług pozostałych -5 000,00 zł 

851 Ochrona zdrowia 15 000,00 zł 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 000,00 zł 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 zł 

852 Pomoc społeczna -23 000,00 zł 

85215 Dodatki mieszkaniowe -23 000,00 zł 

3110 Świadczenia społeczne -23 000,00 zł 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -74 028,00 zł 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -74 028,00 zł 

4260 Zakup energii -74 028,00 zł 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101 087,00 zł 

92116 Biblioteki 101 087,00 zł 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -12 200,00 zł 

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych 

113 287,00 zł 

926 Kultura fizyczna i sport 41 000,00 zł 

92601 Obiekty sportowe 41 000,00 zł 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 000,00 zł 
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