
UCHWAŁA NR 475/XXV/2012

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 rok 

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 29.426,00 zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki 
środków obrotowych (Oczyszczalnia Ścieków w Lubaczowie) 

2) zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 111.256,00 zł z tytułu: 

- wpływów z usług (oczyszczanie ścieków za miesiąc listopad i grudzień 2011 r.) o kwotę 104.620,00 zł, 

- wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie) o kwotę 6.636,00 zł, 

3) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę  81.830,00 zł z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie za miesiąc grudzień 2011 r. 
o kwotę 29.900,00 zł, 

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.000,00 zł, 

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 700,00 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe za miesiąc grudzień 2011 r. o kwotę 1.030,00 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.010,00 zł ( zakup wapna w kwocie 11.000,00 zł, monitoring 
i pozostałe materiały w kwocie 8.010,00 zł ), 

- zakup energii elektrycznej (faktura rozliczeniowa za miesiąc grudzień 2011 r.) o kwotę 6.500,00 zł, 

- zakup usług remontowych (remont monitoringu) o kwotę 3.500,00 zł, 

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( opłata środowiskowa za II półrocze 2011 
roku) w kwocie 12.190,00 zł, 

4) 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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