
UCHWAŁA Nr 587/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. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                 -     101.500,00 zł
przeznaczone na:
• opracowanie dokumentacji wodno- kanalizacyjnej Mazury VI o kwotę 15.000 zł,
• wynagrodzenia  osobowe pracowników wraz z pochodnymi na Straży Miejskiej  o kwotę 

28.000 zł
•  zadanie „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Publicznym 

Gimnazjum Nr 2 na kwotę 58.500 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2009 rok o kwotę                 -       101.500,00 zł
z przeznaczeniem na:  
• opracowanie dokumentacji wodno- kanalizacyjnej Mazury VI o kwotę 15.000 zł,
• wynagrodzenia  osobowe pracowników  realizujących  zadania  w  rozdziale  75011  Urzędy 

Wojewódzkie o kwotę 17.500 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i publicznych wraz z pochodnymi o 

kwotę 56.000 zł, 
• zakup  materiałów  i  wyposażenia,  usługi  pozostałe  (promocja  jednostek  samorządu 

terytorialnego, urząd) o kwotę 13.000 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

400
40002 Dostarczanie wody

4270
750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na FP
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4300 Zakup usług pozostałych

710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

4270
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75416 Straż Miejska
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

801 Oświata i wychowanie
80110 Gimnazja

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem

                                                 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie

                                                 Nr 587/XLII/2009 z dnia 29.12.2009 r.  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę 15 000 zł

15 000 zł
Zakup usług remontowych (Opracowanie dokumentacji wodno – 
kanalizacyjnej Mazury VI) 15 000 zł

86 500 zł
17 500 zł
17 500 zł
66 000 zł
48 000 zł
6 500 zł
1 500 zł
5 000 zł
5 000 zł
3 000 zł
3 000 zł

15 000 zł
15 000 zł

Zakup usług remontowych (Opracowanie dokumentacji wodno – 
kanalizacyjnej Mazury VI) 15 000 zł

28 000 zł
28 000 zł
25 000 zł
3 000 zł

58 500 zł
58 500 zł
58 500 zł

101 500 zł 101 500 zł


