
UCHWAŁA NR 485/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 r. o kwotę 1.028.585,87 zł, w tym: 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, umowa nr 
IPBU.01.02.00-18-054/10-00 z dnia 30.06.2011 r. o kwotę 997.704,87 zł (dział 900, rozdział 90095, 
paragraf 6207 - zadanie Rewitalizacja Rynku), 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, pismo SI-
II.043.1.57.2012 z dnia 12 września 2012 r. o kwotę 30.881,00 zł (dział 720, rozdział 72095, paragraf 6207 
- zadanie PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej").. 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 39.931,00 zł, w tym: 

- z tyt. zakupu usług pozostałych (m.in.: opinia geotechniczna i opracowanie recepty za grunt, dział 600, 
rozdział 60016, paragraf 4300) w kwocie 3.600,00 zł, 

- wydatków związanych z realizacją projektu "PSeAP - Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" 
w kwocie 36.331,00 zł (dział 720, rozdział 72095, paragraf 6057 - 30.881,00 zł, paragraf 6059 - 5.450,00 
zł). 

3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2012 r. o kwotę 9.050,00 zł, w tym: 

- wydatki niekwalifikowane Zadania: "Rewitalizacja Rynku" ( dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050) 
o kwotę 3.600,00 zł, 

- Odszkodowanie (ugoda sądowa) zadanie: "Przebudowa dróg ul. Słoneczna, Handlowa" w kwocie 5.450,00 
zł. 

4. Zwiększa się deficyt budżetu na 2012 r. o kwotę 997.704,87 zł. 

5. Zwiększa się przychody budżetu na 2012 rok o kwotę 997.704,87 zł, w tym: 

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (paragraf 9500) w kwocie 997.704,87 zł. 

6. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki 1-3. 

§ 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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