
 
 
 
 

         
UCHWAŁA Nr 494/XXXVI/2009 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 
z dnia 24 czerwca 2009 roku 

 
w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie 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 budżetu miasta Lubaczowa na 2009 rok następujące zmiany: 
1. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę                          -  3.432 zł 
z tytułu: dofinansowanie projektu „Europa dla obywateli”  w kwocie 2.657 zł oraz otrzymanych darowizn na zakup 
sprzętu do siłowni w kwocie 775 zł. 

    
2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                          - 3.432 zł 
z przeznaczeniem na:  

− zakup sprzętu do siłowni w kwocie 775 zł, 

− współpracę z miastami partnerskimi w kwocie 2.657 zł.     

 
3. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały zleca 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zmiany w bud Ŝecie miasta Lubaczowa na 2009 rok w dostosowaniu do  klasyfikacji bud Ŝetowej

I Dochody bud Ŝetowe
Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zwi ększenia

750 Administracja publiczna

75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego

2706

851 Ochrona zdrowia  775,00 zł 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  775,00 zł 

0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej  775,00 zł 

Razem

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

750 Administracja publiczna
75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego

4300 Zakup usług pozostałych
851 Ochrona zdrowia  775,00 zł 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  775,00 zł 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia (siłownia)  775,00 zł 

Razem

                                                                                                                                                                                                    Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 494/XXXVI/2009

                                                                                                                                                                                                    z dnia 24.06.2009 r.  

 2 657,00 zł 

 2 657,00 zł 
Środki na dofinansow anie w łasnych zadań bieŜących gmin (zw iązków  
gmin), pow iatów  (zw iązków  pow iatów ) samorządów  w ojew ództw  
pozyskane z innych źródeł  2 657,00 zł 

 3 432,00 zł 

 2 657,00 zł 

 2 657,00 zł 

 2 657,00 zł 

 3 432,00 zł 


