
UCHWAŁA NR 553/XXVIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 28 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 70.684,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin na 
miesiąc grudzień 2012 r. (1809011$ST3/4822/1/DWX/2012/pg$05) - dział 758, rozdz. 75802, par.2750, 

2) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę  70.684,00 zł z przeznaczeniem na: 

a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1.000,00 zł - dział 
010, rozdz. 01030, par.2850, 

b) zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł w ramach pozycji "Drogi publiczne gminne"- dział 600, rozdz. 60016, 
par.4300, 

c) zakup usług pozostałych w kwocie 12.000,00 zł w ramach rozdziału " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - dział 
700, rozdz. 70005, par.4300, 

d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.000,00 zł w ramach pozycji "Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)"- dział 750, rozdz. 75023, par.4210, 

e) zakup energii w kwocie 10.000,00 zł w ramach rozdziału "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"- dział 750, 
rozdz. 75023, par.4260, 

f) zakup usług pozostałych w kwocie 11.000,00 zł w ramach pozycji "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"- dział 
750, rozdz. 75023, par.4300, 

g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.500,00 zł w ramach rozdziału "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"- 
dział 750, rozdz. 75075, par.4210, 

h) zakup usług pozostałych w kwocie 7.184,00 zł w ramach pozycji "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"- dział 
750, rozdz. 75075, par.4300, 

3) 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 553/XXVIII/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Dochody 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

758   Różne rozliczenia 70 684,00 

 75802  Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 70 684,00 

  2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 70 684,00 

  

   Razem: 70 684,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 553/XXVIII/2012 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Wydatki 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

010   Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 

 01030  Izby rolnicze 1 000,00 

  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów 
z podatku rolnego 1 000,00 

600   Transport i łączność 15 000,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 15 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 12 000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 

750   Administracja publiczna 42 684,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 

  4260 Zakup energii 10 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 684,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 7 184,00 

Razem: 70 684,00 
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