
 
 

UCHWAŁA Nr  466/XXXIV/2009 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

 
 

w sprawie wprowadzenia  zmian w budŜecie miasta Lubaczowa na 2009 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 2009 rok następujące zmiany: 
1. Zmniejsza się wydatki budŜetu na 2009 rok o kwotę                          - 127.531  zł 
z tytułu: 

• ubezpieczenia dróg i chodników w kwocie 31 zł, 
• przebudowy ul. Starzyny w kwocie 100.000 zł, 
• wynagrodzeń osobowych pracowników w Miejskim Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 

w kwocie 2.000 zł, 
• usuwaniu awarii kanalizacji deszczowej w kwocie 15.000 zł, 
• zakupu ciągnika w kwocie 10.000 zł, 
• dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 500 

zł. 
2. Zwiększa się wydatki budŜetu na 2009 rok o kwotę                          -  127.531 zł 
z przeznaczeniem na:  

− opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 31 zł, 
− ogłoszenie o konkursie (oświata, sport)  w kwocie 2.500 zł 
− „Budowę kanalizacji osiedle Piaski” w kwocie 100.000 zł, 
− odbudowę infrastruktury zniszczonej przez  gradobicie w 2008 roku w kwocie 25.000 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 2009 rok w dostosowaniu do  klasyfikacji bud Ŝetowej

 Wydatki bud Ŝetu

Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zmniejszenia kwota zwi ększenia

400 31 zł
40002 Dostarczanie wody 31 zł

4430 RóŜne opłaty i składki 31 zł
600 Transport i ł ączność

60016 Drogi publiczne gminne
4430 RóŜne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg i chodników) 31 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych (ul. Starzyny)

750 Administracja publiczna 500 zł
75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 500 zł

4300 500 zł
801 Oświata i wychowanie 

80104 Przedszkola

4010
4300 Zakup usług pozostałych (Ogłoszenie o konkurs – UM)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4270 Zakup usług remontowych (kanalizacja usuwanie awarii) 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych (ul. Piaski)

90003 Oczyszczanie miast i wsi
6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

90078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

926 Kultura fizyczna i sport 500 zł
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 500 zł

2580 500 zł
Razem

                                                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 466 /XXXIV/2009

                                                                                                                                                                                                    z dnia 22 kwietnia 2009 r.  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i 
wodę

100 031 zł
100 031 zł

100 000 zł

Zakup usług pozostałych (ogłoszenia o konkursie zadania w 
zakresie kultury fizycznej i sportu)

2 000 zł 2 000 zł
2 000 zł 2 000 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników (MP-2- 1.000zł, MP3-  
1.000zł) 2 000 zł

2 000 zł
25 000 zł 125 000 zł
15 000 zł 100 000 zł
15 000 zł

100 000 zł
10 000 zł
10 000 zł

25 000 zł
25 000 zł

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczonych do 
sektora finansów publicznych

127 531 zł 127 531 zł


