
UCHWAŁA NR 534/XXVIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 19 grudnia 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  59.203,00 zł z tytułu: 

a) przyznanych dopłat do użytków zielonych na 2012 rok w kwocie 13.432,00 zł  - dział 010, rozdz. 01095, par. 2700, 

b) dokonania spłaty rat przez Wspólnotę Mieszkaniową w kwocie 41.771,00 zł jako rozliczenie sezonu grzewczego w okresie 
od 01.01.2012 - 30.04.2012 - dział 700, rozdz. 70005, par. 0830, 

c) inkasa za pobór opłaty targowej w kwocie 4.000,00 zł - dział 900, rozdz. 90095, par. 0830, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę  15.586,00 zł z tytułu: 

a) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł w ramach pozycji "Rolnictwo i łowiectwo" - dział 010, rozdz. 01095, 
par. 4210, 

b) zakupu usług pozostałych w kwocie 8.971,00 zł w ramach działu "Rolnictwo i łowiectwo" - dział 010, rozdz. 01095, par. 
4300, 

c) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.674,00 zł w pozycji "Transport i łączność" - dział 600, rozdz. 60016, par. 
4210, 

d) zakupu usług pozostałych w kwocie 300,00 zł w ramach działu "Transport i łączność" - dział 600, rozdz. 60016, par. 
4300, 

e) wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3.481,00 zł w pozycji "Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska" - dział 900, rozdz. 90003, par. 6060, 

3) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę  74.789,00 zł z przeznaczeniem na: 

a) zakup posypywarki piasku do zimowego utrzymania dróg w kwocie 22.563,00 zł - dział 010, rozdz. 01095, par. 6060, 

b) zakup materiałów do remontów i bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej 
w kwocie 3.960,00 zł -dział 700, rozdz. 70005, par. 4210, 

c) dostawę energii  na poczet centralnego ogrzewania w kwocie 22.200,00 zł -dział 700, rozdz. 70005, par. 4260, 

d) wywóz nieczystości stałych, koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości w wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 
11.000,00 zł - dział 700, rozdz. 70005, par. 4300, 

e) podatek od towarów i usług (VAT) za miesiąc grudzień 2012 r. w kwocie 7.475,00 zł - dział 700, rozdz. 70005, par. 4530, 

f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł - dział 900, rozdz. 90003, par. 4210, 

g) wywóz nieczystości stałych z terenu miasta w kwocie 6.416,00 zł - dział 900, rozdz. 90003, par. 4300, 

h) zakup części do naprawy pilarki spalinowej w kwocie 60,00 zł - dział 900, rozdz. 90004, par. 4210, 

i) koszty naprawy pilarki spalinowej w kwocie 50,00 zł - dział 900, rozdz. 90004, par. 4270, 

j) zakup paliwa do ciągnika wykorzystywanego do sprzątania placu targowego w kwocie 535,00 zł - dział 900, rozdz. 90095, 
par. 4210, 

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. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 534/XXVIII/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 19.12.2012 r. 

Dochody 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

010   Rolnictwo i łowiectwo 13 432,00 

 01095  Pozostała działalność 13 432,00 

  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 432,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 41 771,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 771,00 

  0830 Wpływy z usług 41 771,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00 

 90095  Pozostała działalność 4 000,00 

  0830 Wpływy z usług 4 000,00 

  

   Razem: 59 203,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 534/XXVIII/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 19.12.2012 r. 

Wydatki 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

010   Rolnictwo i łowiectwo 13 432,00 

 01095  Pozostała działalność 13 432,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 160,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 8 971,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 563,00 

600   Transport i łączność - 2 974,00 

 60016  Drogi publiczne gminne - 2 974,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 674,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 300,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 44 635,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 635,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 960,00 

  4260 Zakup energii 22 200,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 

  4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 7 475,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 110,00 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 3 465,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 530,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 6 416,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 481,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 110,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 

  4270 Zakup usług remontowych 50,00 

 90095  Pozostała działalność 535,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 535,00 

Razem: 59 203,00 
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