
UCHWAŁA NR 501/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) zmniejsza się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę  61.728,00 zł z tytułu: 

a) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 
55.000,00 zł - dział 700,  rozdz. 70005, par. 0770, 

b) wpływów z usług cmentarnych w kwocie 6.728,00 zł (Cmentarz Komunalny przy ul. Kościuszki w Lubaczowie) - dział 710,  
rozdz. 71035, par. 0830, 

2) zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę  61.728,00 zł z tytułu: 

a) dochodów 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 w kwocie 6.228,00 zł 
(Cmentarz Komunalny przy ul. Kościuszki w Lubaczowie) - dział 710,  rozdz. 71035, par. 0750, 

b) pozostałych odsetek w ramach pozycji "Cmentarze" w kwocie 500,00 zł - dział 710,  rozdz. 71035, par. 0920, 

c) wpływów z opłaty adiacenckiej w kwocie 55.000,00 zł - dział 756,  rozdz. 75618, par. 0490, 

3) zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę  31.172,00 zł z tytułu : 

a) wynagrodzeń bezosobowych (Urząd Miasta w Lubaczowie) w kwocie 12.538,00 zł - dział 750,  rozdz. 75023, par. 4170 
celem dostosowania klasyfikacji budżetowej, 

b) zakupu usług pozostałych w kwocie 18.634,00 zł - dział 750,  rozdz. 75075, par. 4300 celem dostosowania klasyfikacji 
budżetowej. 

4) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę  31.172,00 zł z przeznaczeniem na: 

a) Koncert Roztocze Blues & Rok Festiwal w Lubaczowie - dział 921, rozdz. 92195, par. 4170 w kwocie 12.538,00 zł  oraz 
par.4300 - 571,00 zł, 

b) wydatki niekwalifikowane projektu "Młodzież w działaniu - Muzyka ponad podziałami" w kwocie 16.563,00 zł - dział 921,  
rozdz. 92195, par. 4300, 

c) organizacja imprez i uroczystości "Koncert Orkiestry Beethovenowskiej" w kwocie 1.500,00 zł  - dział 921,  rozdz. 92195, 
par. 4300. 

5) 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 501/XXVI/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 24 października 2012 r. 

Dochody 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

700   Gospodarka mieszkaniowa - 55 000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 55 000,00 

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości - 55 000,00 

710   Działalność usługowa 0,00 

 71035  Cmentarze 0,00 

  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 

6 228,00 

  0830 Wpływy z usług - 6 728,00 

  0920 Pozostałe odsetki 500,00 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 55 000,00 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 55 000,00 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 55 000,00 

  

    0,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 501/XXVI/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 24 października 2012 r. 

Wydatki 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

750   Administracja publiczna - 31 172,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 12 538,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 12 538,00 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 18 634,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 18 634,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31 172,00 

 92195  Pozostała działalność 31 172,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 538,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 18 634,00 

Razem: 0,00 
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