
UCHWAŁA Nr 585/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 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                 -     229.375,00 zł
z tytułu:
• przyznania  Miastu  Lubaczów  ze  środków  rezerwy  subwencji  ogólnej  kwoty  39.546  zł  na 

uzupełnienie dochodów Gminy,
• opłaty adiacenckiej o kwotę 15.973 zł,
• dzierżawy rolniczej o kwotę 5.267 zł,
• dzierżawy handlowej o kwotę 15.283 zł,
• czynszy dzierżawnego wieży o kwotę 34.836 zł
• sprzedaży złomu o kwotę 289 zł,
• rozliczeń z lat ubiegłych (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży) o kwotę 621 zł 
• dzierżawy cmentarza o kwotę 11.000 zł
• dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych (dowody osobiste) o kwotę 157 zł
• prowizji płatnika (Urząd Miasta) o kwotę 523 zł,
• mandatów wydawanych przez Straż Miejską o kwotę 1250 zł,
• rekompensaty utraconych dochodów o kwotę 4280 zł
• podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 54.000 zł.
• podatku rolnego osób fizycznych o kwotę 23.000 zł 
• opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 7.726 zł
• odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1.456 zł
• zwrotu podatku VAT rozliczenia z 2008 roku o kwotę 7.543 zł
• otrzymanych darowizn na zakup sprzętu (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o 1.625 zł
• dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) o kwotę 5.000 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2009 rok o kwotę                 -     220.024,00 zł
z tytułu:
• udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 39.546,00 zł,
• odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 

161.935 zł 
• dzierżawy cmentarza o kwotę 11.000 zł
• odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 7.543 zł. 

3.   Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                 -                 9.351,00 zł
z przeznaczeniem na:
• zakup wyposażenia  i   usług pozostałych  w związku z  realizacją  programów profilaktycznych o 

kwotę 9.351 zł. 

4. 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

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

700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

0470

0750

0770
0870 Wpływ y ze sprzedaży składników  majątkow ych ( złom) 289 zł
0970 Wpływ y z różnych dochodów  621 zł

710 Działalność usługowa
71035 Cmentarze

0750
750 Administracja publiczna 680 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 157 zł

2360 157 zł
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 523 zł

0970 Wpływy z różnych dochodów 523 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75416 Straż Miejska
0570 Grzyw ny, mandaty i inne kary pieniężne od osób f izycznych 

756

75615
2680 rekompensata z tytułu utraconych dochodów

75616
0310 Podatek od nieruchomości

0320 Podatek rolny

75618
0480 w pływ y z opłat za zezw olenia na sprzedaż alkoholu

0910 Odsetki od nieterminow ych w płat z tytułu podatków  i opłat

75621
0020 Podatek dochodow y od osób praw nych

758 Różne rozliczenia 

75802
2750 Środki na uzupełnienie dochodów  gmin

75814 Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki 

0970 Wpływ y z różnych dochodów

851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darow izny w  postaci pieniężnej

852 Pomoc społeczna

85212

2360
Razem

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

851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4210 Zakup materiałów  i w yposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

Razem

                                                 Załącznik do Uchwały Rady M iejskiej  w Lubaczowie
                                                             Nr  585/XL II/2009 z dn ia 29.12.2009 r .  

172 935 zł 72 269 zł
172 935 zł 72 269 zł

w pływ y z opłat za zarząd, użytkow anie i użytkow anie w ieczyste 
nieruchomości – opłata adiacencka 15 973 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych 
ustaw ami (dzierżaw a rolnicza, handlow a, czynsz w ieża) 11 000 zł 55 386 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a w łasności oraz praw a 
użytkow ania w ieczystego 161 935 zł

11 000 zł
11 000 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych 
ustaw ami 11 000 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych 
ustaw ami 

1 250 zł
1 250 zł
1 250 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 39 546 zł 90 462 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 280 zł

4 280 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 77 000 zł

54 000 zł
23 000 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 9 182 zł

7 726 zł
1 456 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 39 546 zł

39 546 zł
7 543 zł 47 089 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 39 546 zł

39 546 zł
7 543 zł 7 543 zł
7 543 zł

7 543 zł
1 625 zł
1 625 zł
1 625 zł
5 000 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 5 000 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw iązane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych 
ustaw ami (Fundusz alimentacyjny) 5 000 zł

220 024 zł 229 375 zł

9 351 zł
9 351 zł
5 000 zł
4 351 zł
9 351 zł




