
  
  Uchwała Nr 394/XLVI/2006                                         

                                               Rady Miejskiej w Lubaczowie                         
                                                  z dnia 11 sierpnia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia  zmian w budŜecie  miasta Lubaczowa  na 2006 rok.                    

                Działając na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /tekst jednolity; D z. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z  późn.zm./

Rada Miejska w Lubaczowie
postanawia, co  następuje;

§ 1

Wprowadzić do budŜetu miasta Lubaczowa na 2006 rok następujące zmiany:

1/. Zmniejszyć dochody budŜetowe na 2006 rok o kwotę                           -              1.151.000 zł

2/. Zwiększyć dochody budŜetowe   na 2006 rok o kwotę                          -               1.151.000 zł

3/. Uzasadnienie wprowadzonych  zmian:
� wprowadza się zmianę dochodów budŜetowych w dziale 700 rozdziale 70005 poprzez

zmniejszenie kwoty 1.151.000 zł  § 0870- Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych, a
zwiększa się  w kwocie 1.151.000   § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości- zmiany wynikają z zasad
klasyfikacji dochodów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku ( Dz. U.
z 2006 r. Nr 107 poz. 726) w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i
rozchodów  oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4/. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej zawiera załącznik do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza  się Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej.

§ 4

 Uchwała wchodzi  w Ŝycie z dniem podjęcia.                                                      



Załącznik  do Uchwały Nr 394/XLVI/2006
Rady Miejskiej  w Lubaczowie
   z dnia 11.08.2006 roku

Zmiany w budŜecie miasta Lubaczowa na 2006 rok w dostosowaniu  do klasyfikacji
budŜetowej

D o c h o d y

Dział Rozdział § Nazwa-treść Kwota
zmniejszenia

Kwota
zwiększenia

700 Gospodarka Mieszkaniowa 1.151.000 1.151.000

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

1.151.000 1.151.000

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
uŜytkowania wieczystego
nieruchomościami

1.151.000

0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników
majątkowych

1.151.000

RAZEM 1.151.000 1.151.000


