
UCHWAŁA NR 499/XXVI/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 24 października 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  7.073,00 zł z tytułu: 

a) wpływów z usług o kwotę 5.073,00 zł (naliczenia opłaty za centralne ogrzewanie dla najemców lokali mieszkalnych 
w budynku przy ulicy F. Szopena 32 wprowadzonej Zarządzeniem Nr 17/2012 Dyrektora MZGKiM w Lubaczowie z dnia 
02.10.12 w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres od dnia 01.01.2012 do 30.04.2012) - dział 700, 
rozdz. 70005, par. 0830, 

b) odsetek od nieterminowych wpłat należności czynszowych w kwocie 1.000,00 zł (Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Lubaczowie) - dział 700, rozdz. 70005, par. 0920, 

c) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 300,00 zł - dział 756, rozdz. 75601, par. 0910, 

d) podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 700,00 zł -dział 756, rozdz. 75621, par. 0020, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę  15.246,00 zł z tytułu: 

a) zakupu energii w kwocie 27,00 zł - dział 700, rozdz. 70005, par. 4260, 

b) zakupu usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł - dział 700, rozdz. 70005, par. 4270, 

c) zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie 100,00 zł - dział 700, rozdz. 70005, par. 4350, 

d) opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31,00 zł - dział 700, rozdz. 
70005, par. 4400, 

e) podróży służbowych krajowych w kwocie 188,00 zł - dział 700, rozdz. 70005, par. 4410, 

f) kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.000,00 zł - dział 
700, rozdz. 70005, par. 4600, 

g) kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł - dział 700, rozdz. 70005, par. 4610, 

h) świadczeń społecznych w kwocie 8.400,00 zł - dział 852, rozdz. 85214, par. 3119, 

3) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę  22.319,00 zł z przeznaczeniem na : 

a) zakupu materiałów  przeznaczonych na wykonanie przebudowy chodnika na działce Gminy Miejskiej łączącego ul. M. 
Konopnickiej z chodnikiem przy wieży telekomunikacyjnej, oraz na wykonanie przebudowy chodnika przy drodze gminnej 
(ul. Norwida) na wysokości bloku nr 10, a także na zakup materiałów (masy asfaltowej) na likwidacje wybojów w drodze 
gminnej ( ul. Norwida) o łącznej  kwocie 9.400,00 zł  - dział 600, rozdz. 60016, par.4210, 

b) zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.379,00 zł (zakup materiałów do remontu budynku mieszkalnego przy ulicy 
Sobieskiego 17 / wymiana zewnętrznej sieci kanalizacyjnej oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej / oraz zakup 
opału do ogrzewania budynku przy ulicy Wyszyńskiego 31) - dział 700, rozdz. 70005, par. 4210, 

c) zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł (opłacenie badań okresowych pracowników MZGKiK w Lubaczowie)- dział 700, 
rozdz. 70005, par. 4280, 

d) sfinansowanie podatku od nieruchomości w kwocie 340,00 zł - dział 700, rozdz. 70005, par. 4480, 

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. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 499/XXVI/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 24 października 2012 r. 

dochody 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

700   Gospodarka mieszkaniowa 6 073,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 073,00 

  0830 Wpływy z usług 5 073,00 

  0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

1 000,00 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 300,00 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 700,00 

  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700,00 

   Razem: 7 073,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 499/XXVI/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 24 października 2012 r. 

wydatki 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

600   Transport i łączność 9 400,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 9 400,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 400,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 6 073,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 073,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 379,00 

  4260 Zakup energii - 27,00 

  4270 Zakup usług remontowych - 5 000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 100,00 

  4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe - 31,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe - 188,00 

  4480 Podatek od nieruchomości 340,00 

  4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych - 1 000,00 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 500,00 

852   Pomoc społeczna - 8 400,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe - 8 400,00 

  3119 Świadczenia społeczne - 8 400,00 

Razem: 7 073,00 
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