
UCHWAŁA NR 524/XXVII/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 28 listopada 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 7.820,00 zł z tytułu: 

a) dzierżawy gruntu pod garaż na działce położonej na Kurierów AK w kwocie 184,00 zł (Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie) - dział 700, rozdz. 70005, par. 0750, 

b) wpływów z usług w kwocie 5.817,00 zł - dział 700, rozdz. 70005, par. 0830, w tym: 

- wpłaty wspólnot mieszkaniowych za wywóz nieczystości stałych - 2.466,00 zł, 

- wpłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - 862,00 zł, 

- wpłaty za energię elektryczną - 2.489,00 zł, 

c) sprzedaży złomu stalowego w kwocie 562,00 zł  - dział 700, rozdz. 70005, par. 0870, 

d) wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.257,00 zł  - dział 700, rozdz. 70005, par. 0970, w tym: 

- zwrot nadpłaconej składki na Fundusz Pracy za 2011 rok - 1.227,00 zł, 

- zwrot należnej prowizji z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych - 30,00 zł, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników MZGKiM - 
dział 700, rozdz. 70005, par. 4010, 

3) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 9.820,00 zł z przeznaczeniem na: 

a) opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.227,00 zł- dział 700, rozdz. 70005, par. 4110, 

b) zakup sprężarki wraz z kompletem narzędzi pneumatycznych w kwocie 540,00 zł - dział 700, rozdz. 70005, par. 4210, 

c) zakup energii elektrycznej w kwocie 6.053,00 zł - dział 700, rozdz. 70005, par. 4260, 

d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.000,00 zł w pozycji "Oczyszczanie miast i wsi" - dział 900, rozdz. 
90003, par. 4010, 

e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,00 zł - dział 900, rozdz. 90003, par. 4110, 

f) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł - dział 900, rozdz. 90003, par. 4170, 

g) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł w pozycji "Pozostała działalność" - dział 900, rozdz. 90095, par. 
4010, 

h) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,00 zł - dział 900, rozdz. 90095, par. 4110, 

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 524/XXVII/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

Dochody 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

700   Gospodarka mieszkaniowa 7 820,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 820,00 

  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 

184,00 

  0830 Wpływy z usług 5 817,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 562,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 257,00 

  

   Razem: 7 820,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 524/XXVII/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

Wydatki 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

700   Gospodarka mieszkaniowa 5 820,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 820,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 227,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 540,00 

  4260 Zakup energii 6 053,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 1 500,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 

 90095  Pozostała działalność 500,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 

     

Razem: 7 820,00 
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