
 

 
UCHWAŁA Nr 560/XLI/2009 
Rady Miejskiej w Lubaczowie 
z dnia  25 listopada 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 późn. zm./ 
 

Rada Miejska w Lubaczowie 
postanawia: 

 

§ 1 
Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2009 rok następujące zmiany: 
 

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę                   -    2.533,00 zł 

• z tytułu wyegzekwowania od najemcy lokalu przy u. Cypriana Kamila Norwida 4/10 
wypłaconego odszkodowania z tytułu opłat eksploatacyjnych z racji użytkowanego lokalu 
mieszkalnego wynikającego z Wyroku Sądu Rejonowego w Lubaczowie sygn. 
Akt.I.C.23/07 z dnia 08.03.2007 r. 

 
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                 -      43.811,00 zł 

• z tytułu zakupu usług usług remontowych(Cmentarz komunalny) w kwocie 1.400 zł, 

• z tytułu zakupu usług pozostałych (grobownictwo wojenne) w kwocie 2.100 zł, 

• z tytułu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 40.311 zł.   
 

3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                 -        3.500,00 zł 

• z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy drzew zagrażających powaleniu się i 
uszkodzeniu nagrobków na Cmentarzu Komunalnym w kwocie 3.500 zł. 

 
4. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta w kwocie   -      42.844,00zł 
 
5. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  - 42.844,00zł 
 
6. Zmniejsza się `limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  - 42.844,00zł 
 
7. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszej 

uchwały. 
 

§ 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. 



Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej 
w Lubaczowie Nr 560/XLI/2009 
z dnia 25.11.2009 r. 
 
 
 

Zmiany w budżecie miasta Lubaczowa na 2009 rok w dostosowaniu do klasyfikacji 
budżetowej 
 
I  DOCHODY 
 

Dział Rozdz
. 

§ Treść Kwota 
zwiększenia 

700   Gospodarka mieszkaniowa 2 533 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 533 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 533 

 
 

II WYDATKI 
 

Dział Rozdz. § Treść Zmniejszenia Zwiększenia 

710   Działalność usługowa 3 500 3 500 

 71035  Cmentarze 3 500 3 500 

  4270 Zakup usług remontowych 1 400  

  4300 Zakup usług pozostałych 2 100  

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  3 500 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 40 311  

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 40 311  

  3240 Stypendia dla uczniów 40 311  

   Razem 43 811 3 500 

 
III PRZYCHODY 
 

§ Treść Kwota 
zmniejszenia 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 42 844 

 


