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UCHWAŁA NR 650/XLVI/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2010 rok następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę - 18.119 zł z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego 
w kwocie 7.715 zł, zwrotu za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w kwocie 4.220 zł, prowizji płatnika 
w kwocie 200 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 784 zł, dochodów miasta 
Lubaczowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.200 zł 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę - 53.626 zł z tytułu: „Termomodernizacji i przebudowa 
budynku Przychodni przy ul. Kopernika” w kwocie 11.529 zł, „Budowy sektora I” oraz ogrodzenia cmentarza 
w kwocie 12.097 zł, wydatków bieżących w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w kwocie 30.000 zł 

3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę - 71.745 zł z przeznaczeniem na: podział nieruchomości 
w kwocie 4.220 zł, Wykonanie kotłowni gazowej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w kwocie 52.525 zł, wydatki 
niekwalifikowane na zadaniu „Rekultywacja wysypiska” w kwocie 15.000 zł 

4. Zmniejsza się kwotę wydatków w 2010 roku na realizację programu „Rewitalizacja obszaru miejskiego 
miasta Lubaczowa – II na Zadaniu 2 – „Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni przy ul 
Kopernika” w kwocie 11.529 zł w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług 

5. Zwiększa się kwotę wydatków w 2010 roku na realizację programu „Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta 
Lubaczowa – II na Zadaniu 3 – „Rekultywacja wysypiska” w związku z aktualizacją projektu składowiska 
odpadów w kwocie 15.000 zł 

6. Limity wydatków zawiera załącznik nr 3 

7. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 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. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 650/XLVI/2010

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Plan dochodów 

Dział Rozdział § Temat Wartość
600 Transport i łączność 7715,00zł 

60016 Drogi publiczne gminne 7715,00zł 
0970 Wpływy z róznych dochodów 7715,00zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 4220,00zł 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4220,00zł 

0970 Wpływy z różnych dochodów 4220,00zł
750 Administracja publiczna 200,00zł 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200,00zł 
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

784,00zł 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 74,00zł 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 74,00zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 710,00zł 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 710,00zł

852 Pomoc społeczna 5200,00zł 
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego
5200,00zł 

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5200,00zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 650/XLVI/2010

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Plan wydatków 

Dział Rozdział § Temat Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa 7309,00zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7309,00zł 
4300 Zakup usług pozostałych 4 220,00 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -11 529,00 zł

710 Działalność usługowa -12 097,00 zł 
71035 Cmentarze -12 097,00 zł 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -12 097,00 zł
801 Oświata i wychowanie 22 525,00 zł 

80104 Przedszkola 22 525,00 zł 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -7 800,00 zł
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne -1 230,00 zł
4120 Składki na FP -200,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -10 000,00 zł
4270 Zakup usług remontowych -9 000,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych -1 770,00 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 525,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 zł 
90002 Gospodarka odpadami 15 000,00 zł 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 zł
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 650/XLVI/2010

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 

-Lp. -Nazwa i cel programu

-Jednostka 
organizacyjna 
odpowiedzialna za 
realizację zadania, 
okres realizacji

-Limit 
wydatków 
w 2009 r.

-Limit 
wydatków 
w 2010 r.

-Limit 
wydatków 
w 2011 r.

-Łączne 
nakłady 
finansowe

-X - -X -1 019 265 -5 868 041 -634 432 -
7.521.738

-nazwa/ 
cel 
zadania

-Program „Rewitalizacja obszaru miejskiego miasta Lubaczowa 
– II". Poprawa dostępności miasta poprzez zapobieganie 
degradacji środowiska w ramach porządkowania gospodarki 
wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej w celu efektywności 
wykorzystania energii i ograniczenia zanieczyszczeń.

-Jednostka 
organizacyjna: 
Urząd Miejski 
w Lubaczowie 
Realizacja zadania 
– 2009-2011 r.

-1 019 265 -5 868 041 -634 432 -
7.521.738

- -Zadanie 1-Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji 
Lubaczów- ul. Kopernika

-Realizacja zadania 
- 2009-2011 r. -200 000 -304 500 -50 000 -554.500

- -Zadanie 2- Termomodernizacja i przebudowa budynku 
Przychodni przy ul. Kopernika

-Realizacja zadania 
- 2009 – 2011 r. -719 265 -138 771 -0 -858.036

- -Zadanie 3- Rekultywacja wysypiska -Realizacja zadania 
- 2009 – 2011 r. -100 000 -5 424 770 -584 432 -

6.109.202

- -Razem -x -1 019 265 -5 868 041 -634 432 -
7.521.738


