
       
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 545/XL/2009 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 28 października 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. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę                          -  50.000 zł 
z tytułu wyższego wykonania usług w Zakładzie Gospodarki Lokalowej (usługi komunalne) 

    
2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                          -  50.000 zł 
z przeznaczeniem na: 

− zakup usług remontowych w kwocie 14.000 zł 

− zakup usług  pozostałych (usługi komunalne) w kwocie 36.000 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

I Dochody bud Ŝetu
Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zwi ększenia

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami

0830 Wpływ y z usług

Razem

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

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami

4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych

Razem

                                                                                                                                                                                                    Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr 545/XL/2009

                                                                                                                                                                                                    z dnia 28 pa ździernika 2009 r.  

 50 000,00 zł 

 50 000,00 zł 

 50 000,00 zł 
 50 000,00 zł 

 50 000,00 zł 

 50 000,00 zł 

 14 000,00 zł 

 36 000,00 zł 

 50 000,00 zł 


