
          
 

         
UCHWAŁA Nr 564/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 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                      - 16.900 zł 
z tytułu przyznania dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
      
2.  Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                          - 16.900 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja kotłowni węglowej na opalaną 
gazem w budynku Przychodni Rejonowej w Lubaczowie” realizowanego w ramach zadania 
„Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni przy ul. Kopernika”. 
 
2.  Zmniejsza się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                          - 16.900 zł 

przeznaczone na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni przy ul. Kopernika”. 
 
3.  Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta w kwocie     - 16.900 zł 
 
4.  Zmniejsza się przychody budżetu Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu w kwocie      - 16.900 zł 
 
5. Zmniejsza się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu w kwocie      - 16.900 zł  

 
6.  Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik. 

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

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami

6260

Razem

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

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

Razem

III  Przychody bud Ŝetu 
§ Nazwa - treść kwota zmniejszenia

952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym

Razem

                                                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr .../..../2009

                                                                                                                                                            z dnia ..............2009 r.  

 16 900,00 zł 

 16 900,00 zł 
Dotacje z funduszy celow ych na f inansow anie i dofinansow anie 
kosztów  realizacji inw estycji i zakupów  inw estycyjnych jednostek 
sektora f inansów  publicznych  16 900,00 zł 

 16 900,00 zł 

 16 900,00 zł  16 900,00 zł 
 16 900,00 zł  16 900,00 zł 

 16 900,00 zł 

 16 900,00 zł 

 16 900,00 zł  16 900,00 zł 

16 900 zł

16 900 zł


