
UCHWAŁA Nr  406/XXX/2008
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 grudnia 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./, art.191 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) 

Rada Miejska w Lubaczowie
postanawia, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków ujętych w budŜecie Miasta Lubaczowa, które nie wygasają w
2008 roku i ostateczny termin ich dokonania określa się zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.

2. Ustala  się  plan  finansowy  wydatków  w  podziale  do  działów  i  rozdziałów  klasyfikacji
budŜetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 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.



Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
 w Lubaczowie Nr. 406/XXX/2008

Wykaz wydatków, które nie wygasają w 2008 roku

Lp. Nazwa zadania Kwota w zł. Odroczony termin dokonania
wydatku

1. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Lubaczów- osiedle Kurierów Armii Krajowej,
osiedle Przemysłowa, osiedle Mazury II”

143.273 zł 31.12.2009 r.

2. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zakupy
inwestycyjne 

21.727 zł 31.12.2009 r.

3. „Rewitalizacja Rynku” 75.000 zł 31.12.2009 r.

X Ogółem wydatki niewygasające 240.000 zł x

Uzasadnienie:

1. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubaczów-
osiedle Kurierów Armii Krajowej, osiedle Przemysłowa, osiedle Mazury” 143.273 zł

W związku ze zmianą warunków atmosferycznych zachodzi konieczność ustalenia planu
wydatków niewygasających na zadaniu o zakresie: przebudowa dróg na osiedlu Kurierów
Armii Krajowej. 

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakupy inwestycyjne   21.727 zł

W związku obowiązkiem wyboru najkorzystniejszej oferty zachodzi konieczność ustalenia
planu wydatków niewygasających.

3. „Rewitalizacja Rynku”   75.000 zł

W związku z nie przekazaniem w terminie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków 
niewygasających.



Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
 w Lubaczowie Nr. 406/XXX/2008

PLAN   FINANSOWY
wydatków, które nie wygasają w 2008 roku

wg działów i rozdziałów

 

Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w zł.

600 Transport i łączność 143.273 zł

60016 Drogi publiczne gminne, 
w tym: wydatki majątkowe

143.273 zł
143.273 zł

851 Ochrona zdrowia 21.727 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
w tym: wydatki majątkowe

21.727 zł
21.727 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75.000 zł

90095 Pozostała działalność,
w tym: wydatki majątkowe

75.000 zł
75.000 zł

X Wydatki ogółem 240.000 zł


