
UCHWAŁA Nr 584/XLII/2009
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 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 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.  Zmniejsza się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                         -  108.000 zł
przeznaczone na  Zadanie – Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  i 
Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie” o kwotę 108.000 zł

2.  Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                         - 108.000 zł
z przeznaczeniem na Zadanie - „„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubaczów – osiedle 
Kurierów Armii Krajowej, Osiedle Przemysłowa” o kwotę 108.000 zł

3. Następuje zmiana kwot wydatków na realizację programu „Rewitalizacja obszaru miejskiego 
miasta Lubaczowa ” poprzez przeniesienie do realizacji z roku 2010 do roku 2009  zakresu 
rzeczowego: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, krawężnik i obrzeża, podłoże, chodniki, zjazdy i 
roboty wykończeniowe na osiedlu Przemysłowa o kwotę 108.000 zł 

4.  Limity wydatków po zmianach zawiera załącznik Nr 1

5.  Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 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 Nr 1

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Nazwa i  ce l  programu

X X

0 0

Razem X

Lp.

Jednostka 
organizacyjna 
odpow iedzialna za 
realizację zadania, 
okres realizacji

Lim it 
w ydatków  
w  2008 r.

Lim it 
w ydatków  w  
2009 r.

Limit 
w ydatków  w  
2010 r.

Łączne 
nakłady 
finansow e  

1 617 853 2 528 000 672 000 4 817 853

Nazw a          
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

  Cel 
zadania

 Program „Rewitalizacja obszaru 
miejskiego miasta Lubaczowa".             
                                                     
Poprawa dostępności miasta i powiązań 
komunikacy jnych  poprzez przebudowę 
dróg miejskich, zapobieganie degradacji 
środowiska w ramach porządkowania 
gospodarki wodno- ściekowej, 
termomodernizacja obiektów 
uży teczności publicznej, oświatowy ch i 
hal sportowy ch w celu ef ekty wności  
wy korzy stania energii i ograniczenia 
zanieczy szczeń, rewitalizacja Ry nku 
celem oży wienia śródmieścia, poprawy  
ży cia mieszkańców i odtworzenia więzi 
społeczny ch.                

Jednostka 
organizacyjna: 

Urząd Miejski w           
Lubaczow ie               
Realizacja zadania 

– 2008-2010 r.   

1 617 853 2 528 000 672 000 4 817 853

Zadanie 1-Przebudow a dróg 
gminnych w  miejscow ości 
Lubaczów - osiedle Kurierów  
Armii Krajow ej, Osiedle 
Przemysłow a

Realizacja zadania -  
2008-2010 r. 757 863 1 578 000 452 000 2 787 863

Zadanie 2- Przebudow a ulicy 
Szpitalnej

Realizacja zadania -  
2008 r. 209 990 209 990

Zadanie 3- Budow a kanalizacji 
miasta w  ramach aglomeracji 
Lubaczów  – Mazury II, 
Partyzantów , Przemysłow a II

Realizacja zadania -  
2008 – 2010 r. 650 000 950 000 220 000 1 820 000

1 617 853 2 528 000 672 000 4 817 853



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

Wydatki budżetu
Dz. Rozdz. § Nazwa - treść kwota zmniejszeniakwota zwiększenia

600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801 Oświata i wychowanie

80110 Gimnazja
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem

                                                 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie

                                                 Nr 584/XLII/2009 z dnia 29.12.2009 r.  

108 000 zł
108 000 zł
108 000 zł

108 000 zł
108 000 zł
108 000 zł
108 000 zł 108 000 zł


