
  
         

UCHWAŁA Nr 472/XXXV/2009 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 27 maja 2009 roku 
 

w sprawie wprowadzenia  zmian w budŜecie miasta Lubaczowa na 2009 rok 
 
Działając na podstawie 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 dochody budŜetu na 2009 rok o kwotę                          - 333.000 zł 
z tyt. otrzymania pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego celem ujęcia środków finansowych z 
klasyfikacją budŜetową dział 926 rozdział 92601 paragraf 6300. 
2. Zwiększa się dochody budŜetu na 2009 rok o kwotę                          - 383.526 zł 
z tytułu: 

− wpływu części zysku Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w kwocie 452 zł, 
− wpływu dochodu za zajęcie pasa w kwocie 6.116 zł, 
− sprzedaŜy złomu i maszyn do szycia w kwocie 775 zł, 
− odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 726 zł, 
− zwrotu wydatków z 2008 roku za przygotowanie nieruchomości do sprzedaŜy w kwocie  238 zł 
− dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.755 zł, 
− zwrotu podatku towarów i usług (VAT) z 2008 roku w kwocie 1.168 zł, 
− odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 

1.192 zł, 
− wpływu róŜnych dochodów (prowizja płatnika, opłata z uczestnictwo w turnieju) w kwocie 2.578 zł 
− pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego w kwocie 333.000 zł, 
− otrzymanych darowizn na zakup sprzętu do siłowni w kwocie 775 zł, 
− odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.386 zł, 
− zwrotu nienaleŜnie pobranych świadczeń społecznych wraz z odsetkami w kwocie 16.400 zł, 
− wpływu nadwyŜki środków obrotowych zakładu budŜetowego w kwocie 12.843 zł, 
− dzierŜawa wysypiska w kwocie 122 zł.      

3. Zmniejsza się wydatki budŜetu na 2009 rok o kwotę                          - 908.623 zł 
przeznaczone na zadanie: 

− zakup wyposaŜenia (ksiąŜka obiektu) gospodarka nieruchomościami celem ujęcia wydatków w klasyfikacji 
budŜetowej dział 700 rozdział 70095 paragraf 4210 w kwocie 423 zł, 

− „ Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z wyposaŜeniem dla Szkoły Podstawowej i 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie” w kwocie 908.200 zł  celem ujęcia wydatków w klasyfikacji 
budŜetowej dział 926 rozdział 92601 paragraf 6050. 

4. Zwiększa się wydatki budŜetu na 2009 rok o kwotę                          - 931.914 zł 
z przeznaczeniem na: 

− zakup energii, zakup ksiąŜki obiektu i przegląd budynku socjalnego w kwocie 3.539 zł, 
− zakup programu do kosztorysowania i przedmiarowania w kwocie 3.000 zł, 
− zakup sprzetu do siłowni w kwocie 775 zł, 
− zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 16.400 zł, 
− zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego – boisko do piłki noŜnej, boisko wielofunkcyjne” (Moje boisko – 

Orlik 2012) w kwocie 908.200 zł.  
5.  Zmniejsza się deficyt budŜetu Miasta w kwocie       –    27.235 zł 
6. Zmniejsza się przychody budŜetu Miasta z tytułu kredytów i poŜyczek  
na sfinansowanie deficytu budŜetu w kwocie      -     27.235 zł 
7. Zmniejsza się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŜyczek zaciąganych na sfinansowanie 
planowanego deficytu budŜetu w kwocie       -     27.235 zł.  
8. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej zawiera załącznik nr 1. 



§ 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

I Dochody bud Ŝetowe
Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zmniejszenia kwota zwi ększenia

O10 Rolnictwo i łowiectwo  452,00 zł 
01097 Gospodarstwa pomocnicze  452,00 zł 

2380 Wpływy do budŜetu części zysku gospodarstwa pomocniczego  452,00 zł 

600 Transport i ł ączność
60016 Drogi publiczne gminne

0970 Wpływy z róŜnych dochodów(zajęcie pasa drogowego)
700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami
0870 Wpływ y ze sprzedaŜy składników  majątkow ych (maszyny, złom)  600,00 zł 

0920  168,00 zł 

0970  238,00 zł 
750 Administracja publiczna  3,00 zł 

75095 Pozostała działalno ść  3,00 zł 

2360  3,00 zł 

756  726,00 zł 
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  19,00 zł 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  19,00 zł 

75618  707,00 zł 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  707,00 zł 

758 RóŜne rozliczenia
75814 RóŜne rozliczenia finansowe

0970 Wpływy z róŜnych dochodów (zwrot podatku VAT z 2008 r.
801  Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe  901,00 zł 

0920  109,00 zł 
Szkoła Podstaw ow a Nr  1  58,00 zł 

Szkoła Podstaw ow a Nr  2  51,00 zł 

0970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizja płatnika), w tym:  792,00 zł 
Szkoła Podstaw ow a Nr  1  118,00 zł 

Szkoła Podstaw ow a Nr  2  674,00 zł 

80104 Przedszkola  382,00 zł 
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych ( złom MP Nr 2)  175,00 zł 

0920  128,00 zł 
Miejskie Przedszkole Nr 1  53,00 zł 

Miejskie Przedszkole Nr 2  31,00 zł 

Miejskie Przedszkole Nr 3  44,00 zł 

0970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizja płatnika), w tym:  79,00 zł 
Miejskie Przedszkole Nr 1  34,00 zł 

Miejskie Przedszkole Nr 2  21,00 zł 

Miejskie Przedszkole Nr 3  24,00 zł 

80110 Gimnazja  199,00 zł 

0920  41,00 zł 
Publiczne Gimnazjum Nr 1  20,00 zł 

Publiczne Gimnazjum Nr 2  21,00 zł 

0970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizja płatnika), w tym:  158,00 zł 
Publiczne Gimnazjum Nr 1  83,00 zł 

Publiczne Gimnazjum Nr 2  75,00 zł 

6300
80114 Zespoły obsługi o światy ekonomiczno administracyjne szkół  24,00 zł 

0920 Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunku)  13,00 zł 
0970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizja płatnika)  11,00 zł 

80148 Stołówki szkolne  14,00 zł 

0920  14,00 zł 
851 Ochrona zdrowia  775,00 zł 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  775,00 zł 
0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej  775,00 zł 

852 Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej

0970 Wpływy z róŜnych dochodów(odpłatność za pobyt w DPS)

85212
0920 Pozostałe odsetki 
0970 Wpływy z róŜnych dochodów(nienaleŜnie pobrane świadczenia)

2360
85219 Ośrodki pomocy społecznej  732,00 zł 

0920 Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunku)  700,00 zł 
0970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizja płatnika)  32,00 zł 

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze  49,00 zł 

2360  49,00 zł 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2370
90002 Gospodarka odpadami  122,00 zł 

0750  122,00 zł 
926 Kultura fizyczna i sport

92601 Obiekty sportowe

6300
92604 Instytucje kultury fizycznej

0920 Pozostałe odsetki  (od środków zgromadzonych na rachunku)  19,00 zł 

0970
Razem

II Wydatki bud Ŝetowe
Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zmniejszenia kwota zwi ększenia

700 Gospodarka mieszkaniowa  423,00 zł 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami  423,00 zł 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  423,00 zł 
70095 Pozostała działalno ść

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  423,00 zł 
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych(przegląd budynku)

750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4750
801 Oświata i wychowanie

80110 Gimnazja
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

851 Ochrona zdrowia  775,00 zł 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  775,00 zł 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia (siłownia)  775,00 zł 
852 Pomoc społeczna

85212

2910
4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

926 Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
Razem

III  Przychody bud Ŝetu 
§ Nazwa - treść kwota zmniejszenia

952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym
Razem

                                                                                                                                                                                                    Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 472/XXXV/2009

                                                                                                                                                                                                    z dnia 27.05.2009 r.  

 6 116,00 zł 
 6 116,00 zł 
 6 116,00 zł 
 1 006,00 zł 
 1 006,00 zł 

Pozostałe odsetki (od środków  zgromadzonych na rachunku, od 
nieterminow ych płatności)

Wpływ y z róŜnych dochodów  (rozliczenia z lat ubiegłych za 
przygotow anie nieruchomości do sprzedaŜy )

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych 
ustaw ami (za udostępnienie danych osobow ych)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych 
jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 
samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw

 1 168,00 zł 
 1 168,00 zł 
 1 168,00 zł 

 333 000,00 zł  1 520,00 zł 

Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunku), w 
tym:

Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunku), w 
tym:

 333 000,00 zł 
Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunku), w 
tym:

Wpływ y z tytułu pomocy f inansow ej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansow anie w łasnych zadań 
inw estycyjnych i zakupów  inw estycyjnych  333 000,00 zł 

Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunku, 
nieterminowych wpłat), w tym: SP 1 -7 zł, SP2 – 7 zł

 24 270,00 zł 
 1 386,00 zł 
 1 386,00 zł 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emery talne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego  22 103,00 zł 

 1 900,00 zł 
 14 500,00 zł 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych 
ustaw ami (50% naleŜnej zaliczki alimentacyjnej -3.430 zł, F-sz 
alimentacyjny- 2.273 zł)  5 703,00 zł 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych 
ustaw ami (usługi specjalistyczne)

 12 965,00 zł 
 12 843,00 zł 

Wpływy do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych zakładu 
budŜetowego  12 843,00 zł 

Dochody z najmu i dzierŜaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów  publicznych oraz innych umów  o podobnym 
charakterze

 334 525,00 zł 
 333 000,00 zł 

Wpływ y z tytułu pomocy f inansow ej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansow anie w łasnych zadań 
inw estycyjnych i zakupów  inw estycyjnych  333 000,00 zł 

 1 525,00 zł 

Wpływ y z róŜnych dochodów  (prow izja płatnika, opłata za uczestnictw o 
 turnieju)  1 506,00 zł 

 333 000,00 zł  383 526,00 zł 

 3 539,00 zł 

 3 539,00 zł 

 2 000,00 zł 
 1 116,00 zł 
 3 000,00 zł 
 3 000,00 zł 

Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji 
(Program do kosztorysowania, przedmiarowania)  3 000,00 zł 

 908 200,00 zł 
 908 200,00 zł 
 908 200,00 zł 

 16 400,00 zł 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emery talne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego  16 400,00 zł 

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w nadmiernej wysokości  14 500,00 zł 

 1 900,00 zł 
 908 200,00 zł 
 908 200,00 zł 
 908 200,00 zł 

 908 623,00 zł  931 914,00 zł 

27 235 zł
27 235 zł


