
UCHWAŁA Nr 574/XLII/2009
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 22 grudnia 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. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                 -     32.000,00 zł
• na  zadaniu  „Przebudowa  budynku  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  i 

Publicznym Gimnazjum Nr 2 w kwocie 32.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                 -       32.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
• dotację  celową  na  pomoc  finansową  udzielaną  między  jednostkami  samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie zakupu wyciągarki mechanicznej do sprzętu ratowniczo – 
gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie w kwocie 
12.000 zł,

• dotacji podmiotowej dla  Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie w kwocie 20.000 zł. 

3. 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.



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

Wydatki budżetu

Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zmniejszenia kwota zwiększenia

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

6300
801 Oświata i wychowanie

80110 Gimnazja

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2480
Razem

                                                 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie

                                                 z dnia 22.12.2009 r.  

12 000 zł
12 000 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 12 000 zł

32 000 zł
32 000 zł

32 000 zł
20 000 zł
20 000 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 20 000 zł

32 000 zł 32 000 zł


