
UCHWAŁA Nr  381/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. Zmniejsza się wydatki budŜetu na 2008 rok o kwotę                         - 155.000 zł
z tytułu:
− wydatków związanych z modernizacją kotłowni c.o. w Miejskie Przedszkole Nr 2 w kwocie

48.600 zł,
− zakup usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie 16.400 zł,
− wydatków związanych z odsetkami od kredytu na sfinansowanie deficytu i rozchodów w 2008

roku (wolne środki) w kwocie 60.000 zł 
− dodatków mieszkaniowych w kwocie 30.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budŜetu na 2008 rok o kwotę                         -155.000 zł
z przeznaczeniem na:
− zakup samochodu w kwocie 120.000 zł
− zakup ciągnika wielofunkcyjnego w kwocie 30.000,00 zł,
− remont kotłowni w Miejskie Przedszkole Nr 2 w kwocie 5.000 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

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

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 

4300 Zakup us ług pozos tałych- UM
750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6060 Zakupy inwes tycyjne jednos tek budŜetowych

757 Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jst

8070
801 Oświata i wychowanie

80104 Przedszkola
4270 Zakup us ług remontowych- MP2
6050 Wydatki inwes tycyjne jednos tek budŜetowych 

852 Pomoc społeczna
85215 Dodatki mieszkaniowe

3110 Świadczenia społeczne
Razem

                                                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 381 /XXIX/2008

                                                                                                                                                                                                    z dnia 26.11.2008 r.  

16 400 zł
16 400 zł
16 400 zł

150 000 zł
150 000 zł
150 000 zł

60 000 zł
60 000 zł

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i 
poŜyczek oraz innych ins trum entów finansowych związanych z obs ługą 
długu 60 000 zł

48 600 zł 5 000 zł
48 600 zł 5 000 zł

5 000 zł
48 600 zł
30 000 zł
30 000 zł
30 000 zł

155 000 zł 155 000 zł


