
UCHWAŁA Nr  379/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                         - 3.735 zł
z tytułu  przyznania dla Miasta Lubaczowa ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 3.735 zł
pismo ST3/4822/95/DWX/08 z 10.11.2008 r.

2.2.2.2. Zmniejsza się deficyt budŜetowy na 2008 rok o kwotę                         -3.735 zł

3.3.3.3. Zmniejsza się przychody budŜetu z tytułu poŜyczek i kredytów 
na rynku krajowym zaciąganych na sfinansowanie planowanego 
deficytu budŜetu o kwotę                        - 3.735 zł

4.4.4.4. Zmniejsza się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek 
na rynku krajowym zaciąganych na sfinansowanie planowanego 
deficytu budŜetu o kwotę                        - 3.735 zł

5.5.5.5. 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 zwi ększenia

758 RóŜne rozliczenia 

75802
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gm in

Razem

II Przychody bud Ŝetu

§ Nazwa - tre ść kwota zmniejszenia

952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym
Razem

                                                                                                                                                                                                    Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 379/XXIX/2008

                                                                                                                                                                                                    z dnia 26.11.2008 r.  

 3 735,00 zł 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 
terytorialnego  3 735,00 zł 

 3 735,00 zł 
 3 735,00 zł 

 3 735,00 zł 
 3 735,00 zł 


