
Uchwała Nr 455/XXIV/2012 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 1 sierpnia 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) zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę  4.483,00 zł z tytułu: 

- odsetek od nieterminowych wpłat należności czynszowych w kwocie 2.000,00 zł - dział  700, rozdz. 70005, par. 0920; 

- różnych dochodów o łącznej kwocie 280,00 zł tj.:zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 
120,00 zł, wpłat kosztów sądowych w kwocie 100,00 zł., prowizji płatnika w kwocie 60,00 zł - dział  700, rozdz. 70005, 
par. 0970; 

- 5% należnej prowizji za wykonanie zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych) w kwocie 4,00 zł - dział  750, 
rozdz. 75095, par. 2360; 

- podatków  od spadków i darowizn w kwocie 1.627,00 zł - dział  756, rozdz. 75616, par. 0360; 

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy w kwocie 104,00 zł - dział  
756, rozdz. 75616, par. 0910; 

- wpływów z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej) w kwocie 168,00 zł - dział  758, rozdz. 75814, par. 0970; 

- dochodów Gminy Miejskiej Lubaczów związanych z realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 
w kwocie 300,00 zł  - dział  852, rozdz. 85228, par. 2360; 

2) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 4.483,00 zł z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.750,00 zł (zatrudnienie osoby na stanowisku robotnik gospodarczy 
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie); 

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 641,00 zł; 

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 92,00 zł; 

3) 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 455/XXIV/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 1 sierpnia 2012 r. 

Dochody 

 
Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota 

700    Gospodarka mieszkaniowa 2 280,00 

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 280,00 

  0920  Pozostałe odsetki 2 000,00 

   Własne Własne 2 000,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 280,00 

   Własne Własne 280,00 

750    Administracja publiczna 4,00 

 75095   Pozostała działalność 4,00 

  2360  

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

4,00 

   Własne Własne 4,00 

756    
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

1 731,00 

 75616   
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

1 731,00 

  0360  Podatek od spadków i darowizn 1 627,00 

   Własne Własne 1 627,00 

  0910  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 104,00 

   Własne Własne 104,00 

758    Różne rozliczenia 168,00 

 75814   Różne rozliczenia finansowe 168,00 

  0970  Wpływy z różnych dochodów 168,00 

   Własne Własne 168,00 

852    Pomoc społeczna 300,00 

 85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 300,00 

  2360  

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

300,00 

   Własne Własne 300,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 455/XXIV/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 1 sierpnia 2012 r. 

Wydatki 

 
Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Wyszczególnienie Kwota 

700    Gospodarka mieszkaniowa 4 483,00 

 70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 483,00 

  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 750,00 

   Własne Własne 3 750,00 

  4110  Składki na ubezpieczenia społeczne 641,00 

   Własne Własne 641,00 

  4120  Składki na Fundusz Pracy 92,00 

   Własne Własne 92,00 
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