
     
 
 
 

         
UCHWAŁA Nr 530/XXXIX/2009 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 
z dnia 30 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 wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                          -  23.343 zł 
przeznaczone na: 

− wykonanie chodnika z kostki brukowej wokół sektora nr I na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Cmentarnej w 
Lubaczowie w kwocie 9.943 zł 

− budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu Przemysłowa w kwocie 12.400 zł 

− wynagrodzenia bezosobowe na zadaniu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 1.000 zł.  

    
2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                          -  23.343 zł 
przeznaczone na:  

− wykonanie chodnika z kostki brukowej wokół sektora nr I na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Cmentarnej w 
Lubaczowie w kwocie 9.943 zł 

− remont dachu w Publicznym Gimnazjum Nr 2  w kwocie 6.400 zł, 

− remont dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Lubaczowie w kwocie 6.000 zł 

− zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl celem realizacji działań w zakresie obsługi 
mieszkańców Miasta Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu w kwocie 
1.000 zł.  

    
3. 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

Wydatki bud Ŝetu

Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zmniejszenia kwota zwi ększenia

710 Gospodarka mieszkaniowa

71035 Działalno ść usługowa

4270 Zakup usług remontowych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

801 Oświata i wychowanie

80104 Przedszkola

4270 Zakup usług remontowych -MP2

80110 Gimnazja
4270 Zakup usług remontowych -PG2

851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2310

4300 Zakup usług pozostałych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

Razem

                                                                                                                                                                                                    Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie

                                                                                                                                                                                                    z dnia 30.09.2009 r.  

9 943 zł 9 943 zł
9 943 zł 9 943 zł
9 943 zł

9 943 zł
12 400 zł
6 000 zł
6 000 zł
6 400 zł
6 400 zł

1 000 zł 1 000 zł
1 000 zł 1 000 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 zł

1 000 zł
12 400 zł
12 400 zł
12 400 zł
23 343 zł 23 343 zł


