
Uchwała Nr 399/XXI/2012 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 30 maja 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na rok 2012 

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) zmniejsza się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w dziale 600, rozdziale 60095 kwota 20.000 zł oraz w dziale 
710, rozdziale 71035 kwota 10.000 zł celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej. 

2) zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (dział 921, rozdział 92120), w tym rogatka - 20.000,00 zł, 
kaplice grobowe - 10.000,00 zł. 

3) zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 69.500 zł na zadaniu prace remontowo konserwatorskie budynku rogatki 
w Lubaczowie w kwocie 44.500 zł (dział 600, rozdział 60095) oraz na zadaniu prace remontowo konserwatorskie kaplic 
grobowych na Cmentarzu Komunalnym w Lubaczowie w kwocie 25.000,00 zł (dział 710, rozdział 71035) celem dostosowania 
do klasyfikacji budżetowej. 

4) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 69.500 zł na zadaniu prace remontowo konserwatorskie budynku rogatki 
w Lubaczowie w kwocie 44.500 zł oraz na zadaniu prace remontowo konserwatorskie kaplic grobowych na Cmentarzu 
Komunalnym w Lubaczowie w kwocie 25.000,00 zł celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej (dział 921, rozdział 
92120). 

5) zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 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 399/XXI/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 30 maja 2012 r. 

Dochody 

 
Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota 

600    Transport i łączność -20 000,00 

 60095   Pozostała działalność -20 000,00 

  6560  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, 
wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych 

-20 000,00 

   Własne Własne -20 000,00 

710    Działalność usługowa -10 000,00 

 71035   Cmentarze -10 000,00 

  6560  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, 
wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych 

-10 000,00 

   Własne Własne -10 000,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 

 92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 

  6560  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, 
wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych 

30 000,00 

   Własne Własne 30 000,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 399/XXI/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 30 maja 2012 r. 

Wydatki 

 
Dział
 Rozdział Paragraf Rodzaj

 Wyszczególnienie Kwota 

600    Transport i łączność -44 500,00 

 60095   Pozostała działalność -44 500,00 

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -44 500,00 

   Własne
 Własne -44 500,00 

710    Działalność usługowa -25 000,00 

 71035   Cmentarze -25 000,00 

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -25 000,00 

   Własne
 Własne -25 000,00 

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 500,00 

 92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 69 500,00 

  6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 500,00 

   Własne
 Własne 69 500,00 
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