
 
 
 
 

         
UCHWAŁA Nr 515/XXXVIII/2009 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 
z dnia 2 września 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. Zmniejsza się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę                          -  27.817 zł 
    
2. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę                          - 34.623 zł 
 
3. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                          -  61.100 zł 
    
4. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                          - 67.906 zł 
 
5. 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 Ŝetu
Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zmniejszenia kwota zwi ększenia

010 Rolnictwo i łowiectwo  226,00 zł 
01097 Gospodarstwa pomocnicze  226,00 zł 

2380 Wpływ y do budŜetu części zysku gospodarstw a pomocniczego  226,00 zł 

600 Transport i ł ączność
60016 Drogi publiczne gminne

0970 Wpływ y z róŜnych dochodów (zajęcie pasa drogow ego)

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami

0470

wieczyste uŜytkowanie

trwały zarząd – Gospodarstwo Pomocnicze  25,00 zł 

trwały zarząd- Miejski Ośrodek Sportu  36,00 zł 

trwały zarząd- Oczyszczalnia Ścieków  126,00 zł 

opłata adiacencka

0750  274,00 zł 

0770

0870 Wpływ y ze sprzedaŜy składników  majątkow ych - złom  229,00 zł 

0920 Pozostałe odsetki – Zakład Gospodarki Lokalow ej  129,00 zł 

0970

750 Administracja publiczna  63,00 zł 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  60,00 zł 
0970 Wpływ y z róŜnych dochodów  (prow izja płatnika)  60,00 zł 

75095 Pozostała działalno ść  3,00 zł 

2360  3,00 zł 

756  853,00 zł 

75618  840,00 zł 

0490

0910 Odsetki od nieterminow ych w płat z tytułu podatków  i opłat  840,00 zł 

75621  13,00 zł 

0890  13,00 zł 

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

0690  89,00 zł 

0750  580,00 zł 

0920 Pozostałe odsetki  (SP Nr 1 – 50zł, SP2- 40 zł)  90,00 zł 

0970  590,00 zł 

80104 Przedszkola  237,00 zł 
0870 Wpływ y ze sprzedaŜy składników  majątkow ych ( MP Nr 1 złom)  20,00 zł 

0920 Pozostałe odsetki , w  tym:  115,00 zł 

Miejskie Przedszkole Nr 1 kapitalizacja odsetek  45,00 zł 

Miejskie Przedszkole Nr 2 kapitalizacja odsetek  30,00 zł 

Miejskie Przedszkole Nr 3 kapitalizacja odsetek  40,00 zł 

0970 Wpływ y z róŜnych dochodów , w  tym:  102,00 zł 

Miejskie Przedszkole Nr 1 prowizja płatnika  32,00 zł 

Miejskie Przedszkole Nr 2 prowizja płatnika  30,00 zł 

Miejskie Przedszkole Nr 3 prowizja płatnika  40,00 zł 

80110 Gimnazja  263,00 zł 

0690  72,00 zł 

0920 Pozostałe odsetki , w  tym:  55,00 zł 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 kapitalizacja odsetek  30,00 zł 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 kapitalizacja odsetek  25,00 zł 

0970 w pływ y z róŜnych dochodów   , w  tym:  136,00 zł 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 prowizja płatnika  69,00 zł 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 prowizja płatnika  67,00 zł 

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół  60,00 zł 

0920 Pozostałe odsetki  (kapitalizacja odsetek)  60,00 zł 

80148 Stołówki szkolne  11,00 zł 

0920 Pozostałe odsetki  od zaległości (SP 1 – 7 zł, SP2-4 zł)  11,00 zł 

851 Ochrona zdrowia  500,00 zł 

85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi  500,00 zł 

0960 Otrzymane spadki zapisy i darow izny w  postaci pienięŜnej  500,00 zł 

852 Pomoc społeczna

85212

0920 Pozostałe odsetki 

0970 Wpływ y z róŜnych dochodów (zw rot nienaleŜnie pobranych św iadczeń)

2360

85214  306,00 zł 

0920 Pozostałe odsetki  5,00 zł 

0970 Wpływ y z róŜnych dochodów (zw rot nienaleŜnie pobranych św iadczeń)  301,00 zł 

85219 Ośrodki pomocy społecznej  740,00 zł 

0920 Pozostałe odsetki  700,00 zł 

0970 Wpływ y z róŜnych dochodów (prow izja płatnika)  40,00 zł 

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze

0830 Wpływ y z usług

2360  170,00 zł 

926 Kultura fizyczna i sport  223,00 zł 

92604 Instytucje kultury fizycznej  223,00 zł 

0920 Pozostałe odsetki  13,00 zł 

0970 Wpływ y z róŜnych dochodów (opłaty startow e)  210,00 zł 

Razem

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

600 Transport i ł ączność
60014 Drogi publiczne powiatowe

2710

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami
4300 Zakup usług pozostałych

801 Oświata i wychowanie

80104 Przedszkola

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia – MP Nr 1

4240 Zakup pomocy dydaktycznych- MP Nr 1  500,00 zł 

4270 Zakup usług remontow ych, w  tym: 

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 2

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – MP Nr 1  500,00 zł 

6050

851 Ochrona zdrowia  500,00 zł 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  500,00 zł 

4210 Zakup materiałów  i w yposaŜenia  500,00 zł 

852 Pomoc społeczna

85212

2910

4560

85214  306,00 zł 

2910  301,00 zł 

4560  5,00 zł 

Razem

                                                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 515/XXXVIII/2009

                                                                                                                                                            z dnia 02.09.2009 r.  

 9 396,00 zł 

 9 396,00 zł 

 9 396,00 zł 

 17 386,00 zł  8 422,00 zł 

 17 386,00 zł  8 422,00 zł 
Wpływ y z opłat za zarząd, uŜytkow anie i uŜytkow anie w ieczyste 
nieruchomości , w  tym:  4 025,00 zł  3 982,00 zł 

 4 000,00 zł 

 3 820,00 zł 
Dochody z najmu i dzierŜaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora f inansów  publicznych oraz innych umów  o podobnym 
charakterze- dzierŜaw a rolnicza
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a w łasności oraz praw a 
uŜytkow ania w ieczystego  13 361,00 zł 

Wpływ y z róŜnych dochodów  – rozliczenia z lat ubiegłych za 
przygotow anie nieruchomości do sprzedaŜy  3 808,00 zł 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych 
ustaw ami (dane osobow e)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych 
jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem  10 205,00 zł 

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek 
samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw  10 205,00 zł 
Wpływ y z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstaw ie odrębnych ustaw  (działalność gospodarcza)  10 205,00 zł 

Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu 
państwa
Odsetki za nieterminow e rozliczenia, płacone przez urząd skarbow y 
oraz organ celny

 1 920,00 zł 

 1 349,00 zł 
Wpływ y z róŜnych opłat (Szkoła Podstaw ow a Nr 1- za duplikaty 
legitymacji, św iadectw )

Dochody z najmu i dzierŜaw y składników  majątkow ych Skarbu Państw a, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora f inansów  publicznych oraz innych umów  o podobnym 
charakterze - (Szkoła Podstaw ow a Nr2)

Wpływ y z róŜnych dochodów  (prow izja płatnika, zw rot za zuŜycie 
w ody i ścieków  SP1- 121zł, SP2-469zł)

Wpływ y z róŜnych opłat (Publiczne Gimnazjum Nr 1opłaty za w ydanie 
duplikatu św iadectw , legitymacji)

 13 246,00 zł 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emery talne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego  9 630,00 zł 

 1 000,00 zł 

 5 000,00 zł 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych 
ustaw ami (50% zaliczka alimentacyjna-266 zł, fundusz alimentacyjny-
3.604zł)  3 630,00 zł 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia 
emerytalne i rentowe

 2 570,00 zł 

 2 400,00 zł 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych 
ustaw ami 

 27 817,00 zł  34 623,00 zł 

 20 000,00 zł 

 20 000,00 zł 
Dotacja celow a na pomoc finansow ą udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dof inansow anie w łasnych zadań bieŜących  20 000,00 zł 

 18 600,00 zł 

 18 600,00 zł 
 18 600,00 zł 

 22 500,00 zł  61 100,00 zł 

 22 500,00 zł  61 100,00 zł 

 2 000,00 zł 

 20 000,00 zł  10 600,00 zł 

 10 600,00 zł 

 20 000,00 zł 

Wydatki inw estycyjne jednostek budŜetow ych (modernizacja kotłow ni w  
Miejskim Przedszkolu Nr 2)  50 000,00 zł 

 6 306,00 zł 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emery talne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego  6 000,00 zł 
Zw rot dotacji w ykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w  nadmiernej w ysokości  5 000,00 zł 
Odsetki od dotacji w ykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w  nadmiernej w ysokości  1 000,00 zł 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz enia 
emerytalne i rentowe
Zw rot dotacji w ykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w  nadmiernej w ysokości
Odsetki od dotacji w ykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
pobranych w  nadmiernej w ysokości

 61 100,00 zł  67 906,00 zł 



 


