
UCHWAŁA NR 585/XXX/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 559/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Lubaczowa na 2013 rok 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm) Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje: Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 559/XXIX/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Lubaczowa na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) w paragrafie 1 ust. 2 kwotę wydatków bieżących 27.740.019,15 zł zastępuje się kwotą 27.556.569,15 zł oraz kwotę wydatków 
majątkowych 9.736.977,73 zł zastępuje się kwotą 9.920.427,73 zł, 

2) paragraf 5 otrzymuje brzmienie:  "Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 674.000,00 zł, w tym: 

- Rezerwę ogólną w kwocie 198.000,00 zł, 

- Rezerwę celową w kwocie 66.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego, 

- Rezerwę celową w kwocie 260.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach organizacyjnych, 

- Rezerwę celową na inwestycje w kwocie 150.000,00 zł na zadanie "Dokumentacja basenów". 

3) w paragrafie 7, punkcie 3, w tabeli dotyczącej wydatków budżetu miasta związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391), w dziale 900, rozdziale 90002, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 
126.109,00 zł dotyczy realizacji zadania: "Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych". 

4) w paragrafie 9, w tabeli dotyczącej dochodów budżetu, w dziale 758 rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zastępuje się 
rozdziałem 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.797,00 zł dotyczy 
odliczenia podatku VAT z lat ubiegłych. 

5) w paragrafie 10, w tabeli dotyczącej wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany: 

- w dziale 750,  rozdziale 75023, paragrafie 4010 kwotę 1.861.107,00 zł zastępuje się kwotą 1.798.913,00 zł, 

- w dziale 750, rozdziale 75023 dodaje się paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 53.994,00 zł, 

- w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 4300 kwotę 80.000,00 zł zastępuje się kwotą 88.200,00 zł, 

- w dziale 758, rozdziale 75818, paragrafie 4810 kwotę 674.000,00 zł zastępuje się kwotą 524.000,00 zł oraz dodaje się 
paragraf 6800 w kwocie 150.000,00 zł, 

- w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4010 kwotę 2.419.998,00 zł zastępuje się kwotą 2.397.498,00 zł, 

- w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4210 kwotę 16.000,00 zł zastępuje się kwotą 19.300,00 zł, 

- w dziale 801, rozdziale 80101 dodaje się paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16.725,00 
zł, 

- w dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 4210 kwotę 76.500,00 zł zastępuje się kwotą 81.450,00 zł, 

- w dziale 801, rozdziale 80110, paragrafie 4010 kwotę 1.611.933,00 zł zastępuje się kwotą 1.589.433,00 zł, 

- w dziale 801, rozdziale 80110, paragrafie 4210 kwotę 13.000,00 zł zastępuje się kwotą 16.300,00 zł, 

- w dziale 801, rozdziale 80110 dodaje się paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16.725,00 
zł. 

6) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 559/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2013 r., w tabeli 
"ZESTAWIENIE DOTACJI JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA" wprowadza się 
następujące zmiany: 

- kwotę 4.684,00 zł wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego) zastępuje się kwotą 4.688,00 zł. 
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7) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych – odgazowanie” w kwocie 
400.000,00 zł oraz wprowadza się następujące zadania inwestycyjne: „Wykonanie rowu opaskowego odprowadzenia wód 
opadowych ze zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubaczowie wraz z dokumentacją techniczną” 
w kwocie 173.891,00 zł, „Dostawa, instalacja i uruchomienie pochodni pasywnych dla składowiska odpadów w mieście 
Lubaczów wraz z dokumentacją techniczną” w kwocie 100.000,00 zł, "Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych” w kwocie 126.109,00 zł. 

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

3. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji zawiera załącznik Nr 1 i Nr 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza 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. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 585/XXX/2013 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

 

 Nazwa jednostki sprawozdawczej LUBACZÓW 

 Nr dokumentu ..../.../2013 

 Data podjęcia 2013-02-11 

 Rodzaj Plan dochodów 

 Dział Rozdzia
ł 

Paragraf
 Treść Kwota 

 758   Różne rozliczenia 0,00 

  75814  Różne rozliczenia finansowe 20 797,00 

   0970 Wpływy z różnych dochodów 20 797,00 

  75818  Rezerwy ogólne i celowe - 20 797,00 

   0970 Wpływy z różnych dochodów - 20 797,00 

   
 

0,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 585/XXX/2013 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

 

Nazwa jednostki sprawozdawczej LUBACZÓW 

Nr dokumentu ..../.../2013 

Data podjęcia 2013-02-11 

Rodzaj Plan wydatków 
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 
750   Administracja publiczna 0,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 62 194,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 53 994,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 8 200,00 

758   Różne rozliczenia 0,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 0,00 

  4810 Rezerwy - 150 000,00 
  6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 

801   Oświata i wychowanie 0,00 

 80101  Szkoły podstawowe - 2 475,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 22 500,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 725,00 

 80104  Przedszkola 4 950,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 950,00 

 80110  Gimnazja - 2 475,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 22 500,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 725,00 

Razem: 0,00 
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