
 
 
 

          
UCHWAŁA  Nr 478/XXXV/2009 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

   z dnia 27 maja 2009 roku 

 
 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie miasta Lubaczowa na 2009r. 
 
 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
 
 

 RADA  MIEJSKA W LUBACZOWIE  
  p o s t a n a w i a, co następuje : 

 
§  1 

 
Wprowadzić do budŜetu miasta Lubaczowa na 2009 r. następujące zmiany: 
 
1. Zwiększa  się dochody budŜetu na 2009 rok o kwotę                                       -        100 000 zł                                                      

− 
 tytułu przyznania dotacji z budŜetu państwa na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 
 

2. Zwiększa się wydatki budŜetu na 2009 rok o kwotę         -         100 000 zł                                                              
− z przeznaczeniem na zadanie „Odbudowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta 

Lubaczowa” ( przebudowa kolektora kanalizacji ogólnospławnej – Słowackiego na odcinku 203 
m).                                                                                                            

 
§  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 zwi ększenia

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych

6330

Razem

II Wydatki bud Ŝetu

Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zwi ększenia

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90078 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
Razem

                                                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 478 /XXXV/2009

                                                                                                                                                                                                    z dnia 27.05.2009 r.  

100 000 zł
100 000 zł

Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych  gmin (związków 
gmin) 100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł
100 000 zł
100 000 zł
100 000 zł


