
         
UCHWAŁA Nr 477/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                          - 1 zł 
z tyt. dotacji rozwojowej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w dziale 852, rozdziale 85219, 
paragrafie 2009. 
2. Zwiększa się dochody budŜetu na 2009 rok o kwotę                          - 1 zł 

− z tyt. dotacji rozwojowej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w dziale 852, rozdziale 85219, 
paragrafie 2008.    

3. Zmniejsza się wydatki budŜetu na 2009 rok o kwotę                          - 17.350 zł 
przeznaczone na:   

− koszty podróŜy krajowych związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 10.106 zł, 
− wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 zł realizowane w ramach Programu POKL „Czas na 

aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów”, 
− zakup sprzętu sportowego w Miejskim Ośrodku Sportu w kwocie 240 zł, 
− zakup usług (oczyszczanie miasta) w kwocie 7.003 zł.   

4. Zwiększa się wydatki budŜetu na 2009 rok o kwotę                          - 17 350 zł 
z przeznaczeniem na: 

− wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w kwocie 10.106 zł, 
− składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowane w ramach Programu POKL „Czas na aktywność w Gminie 

Miejskiej Lubaczów” w kwocie 1 zł, 
− zakup materiałów i wyposaŜenia pozostałego w kwocie 200 zł oraz opłatę z tytułu ustanowienia trwałego 

zarządu w kwocie 40 zł w Miejskim Ośrodku Sportu, 
− nadzór inwestorski na zadaniu „Narodowy program budowy dróg – Przebudowa osiedla śelichówka” w 

kwocie 7.003 zł.  
5. 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 Ŝetu
Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zmniejszenia kwota zwi ększenia

852 Pomoc społeczna  1,00 zł  1,00 zł 
85219 Ośrodki pomocy społecznej  1,00 zł  1,00 zł 

2008  1,00 zł 

2009  1,00 zł 
Razem  1,00 zł  1,00 zł 

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

600 Transport i ł ączność
60016 Drogi publiczne gminne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
801 Oświata i wychowanie

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

Szkoła Podstaw ow a Nr  1

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:
Szkoła Podstaw ow a Nr 1

4120 Składki na FP, w tym: 211 zł
Szkoła Podstaw ow a Nr 1 211 zł

4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe, w tym:
Urząd Miejski w  Lubaczow ie

852 Pomoc społeczna  1,00 zł  1,00 zł 
85219 Ośrodki pomocy społecznej  1,00 zł  1,00 zł 

4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników  1,00 zł 
4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  1,00 zł 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi

4300 Zakup usług pozostałych
926 Kultura fizyczna i sport  240,00 zł  240,00 zł 

92604 Instytucje kultury fizycznej  240,00 zł  240,00 zł 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  240,00 zł  200,00 zł 
4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego  40,00 zł 

Razem

                                                                                                                                                                                                    Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 477/XXXV/2009

                                                                                                                                                                                                    z dnia 27.05.2009 r.  

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 
Rolnej

 7 003,00 zł 
 7 003,00 zł 
 7 003,00 zł 

10 106 zł 10 106 zł
10 106 zł 10 106 zł

8 590 zł
8 590 zł

1 305 zł
1 305 zł

10 106 zł
10 106 zł

 7 003,00 zł 
 7 003,00 zł 
 7 003,00 zł 

 17 350,00 zł  17 350,00 zł 


