
UCHWAŁA NR 482/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) zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 5.522,00 zł z tytułu: 

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 120,00 zł (zniszczenie mienia 
poprzez wygięcie tablicy informacyjnej z napisem ,,ul. Jana III Sobieskiego" na szkodę Urzędu Miasta 
w Lubaczowie) - dział 600, rozdz. 60016, par. 0570, 

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 707 zł (odszkodowanie za uszkodzony chodnik) - dział 600, rozdz. 
60016, par. 0970, 

- wpływów z różnych opłat o kwotę 270,00 zł (koszty sądowe) - dział 756, rozdz. 75618, par. 0690, 

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 15,00 zł (odsetki od opłaty skarbowej) - 
dział 756, rozdz. 75618, par. 0910, 

- pozostałych odsetek o kwotę 1.500,00 zł  - dział 756, rozdz. 75618, par. 0920, 

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł - dział 758, rozdz. 75814, par. 0970, 

- otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 670,00 zł - dział 851, rozdz. 85154, par. 
0960, 

- wpływów z opłaty produktowej o kwotę 1.240,00 zł - dział 900, rozdz. 90020, par. 0400, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę  16.000,00 zł w związku z : 

- wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych (zadanie - "Modernizacja ul. Partyzantów") o kwotę 
16.000,00 zł - dział 600, rozdz. 60016, par. 6050, 

3) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę  21.522,00 zł z przeznaczeniem na: 

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 670,00 zł w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi - dział 851, 
rozdz.85154, par. 4210, 

- zakup materiałów i wyposażenia (utylizacja sprzętu) o kwotę 1.240,00 zł - dział 900, rozdz.90020, par. 
4210, 

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( "Modernizacja budynku hali sportowej przy Publicznym 
Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie") o kwotę 18.190,00 zł w zakresie sportu - dział 926, rozdz.92601, par. 
6050, 

- zakup materiałów i wyposażenia do remontu dróg gminnych (Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej) o kwotę 1.422,00 zł - dział 600, rozdz. 60016, par. 4210, 

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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