
UCHWAŁA NR 500/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  3.223,00 zł z tytułu : 

a) grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (odszkodowanie za zniszczony kosz) w kwocie 149,00 zł 
- dział 600, rozdz.60016, par. 0570, 

b) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (wynajem busa) 
w kwocie 36,00 zł - dział 750, rozdz.75023, par. 0750, 

c) pozostałych odsetek w kwocie 14,00 zł w ramach pozycji "Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu" - dział 750, 
rozdz.75023, par. 0920, 

d) wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.122,00 zł ( prowizja płatnika  - 442,00 zł ; zwrot z lat ubiegłych 2011 r. usługi 
telefoniczne i VAT - 680,00 zł) - dział 750, rozdz.75023, par. 0970, 

e) wpływów ze sprzedaży książek pt. "Lubaczów miasto na Kresach" w kwocie 1.200,00 zł - dział 750, rozdz. 75075, 
par.0870, 

f) pozostałych odsetek w kwocie 2,00 zł w ramach pozycji " Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - dział 750, rozdz. 
75075, par.0920, 

g) pozostałych odsetek w kwocie 700,00 zł w ramach pozycji  " Różne rozliczenia finansowe" - dział 758, rozdz. 75814, 
par.0920, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 34.000,00 zł z tytułu: 

a) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 19.000,00 zł (kanalizacja  ul. Wyszyńskiego, 3- go Maja) - dział 
900, rozdz. 90001, par. 6050, 

b) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Lubaczów na realizację zadania pn."Wykonanie oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Bałaje" w kwocie 15.000,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 460/XXIV/2012 z dnia 1 sierpnia 
2012 r.) - dział 900, rozdz. 90015, par. 6300, 

3) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę  37.223,00 zł z przeznaczeniem na: 

a) zakup usług pozostałych w kwocie 6.148,00 zł w ramach pozycji "Drogi publiczne gminne" - dział 600, rozdz. 60016, 
par.4300, 

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24.075,00 zł (odszkodowanie sądowe o nazwie "Przebudowa dróg: 
ulica Słoneczna i Handlowa - 8.050,00 zł ; wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z powództwa Waldemara Bogusza 
przeciwko Gminie Miejskiej Lubaczów / roszczenia z umowy o roboty budowlane - 16.025,00 zł)- dział 600, rozdz. 60016, 
par. 6050, 

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7.000,00 zł (modernizacja dwóch kapliczek zabytkowych na 
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kościuszki w Lubaczowie ) - dział 921, rozdz.92120, par. 6050, 

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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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 500/XXVI/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 24 października 2012 r. 

Dochody 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

600   Transport i łączność 149,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 149,00 

  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 149,00 

750   Administracja publiczna 2 374,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 172,00 

  0750 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

36,00 

  0920 Pozostałe odsetki 14,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 122,00 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 202,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 200,00 

  0920 Pozostałe odsetki 2,00 

758   Różne rozliczenia 700,00 

 75814  Różne rozliczenia finansowe 700,00 

  0920 Pozostałe odsetki 700,00 

  

   Razem: 3 223,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 500/XXVI/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 24 października 2012 r. 

Wydatki 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

600   Transport i łączność 30 223,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 30 223,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 6 148,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 075,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 34 000,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 19 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 19 000,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg - 15 000,00 

  6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

- 15 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 000,00 

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 

     

Razem: 3 223,00 
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