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UCHWAŁA NR 675 / XLVII / 2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 26 maja 2010 r.

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

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym 
/jednolity tekst : Dz. U. 142, poz. 1591 z 2001r. póź. zm.) 

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

1. Zmniejszyć wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 24.312 zł z przeznaczeniem na: zakup Serwera NAS wraz 
z dyskami w kwocie 4.534 zł, rozbudowę programu LEX w kwocie 11.712 zł, zakup oprogramowania XML Edytor 
w kwocie 3.599 zł, zakup modułu Eksport systemu Eurobudżet w kwocie 3.660 zł, zabezpieczenie 
wynagrodzenia z tytułu umowu zlecenie w kwocie 776 zł oraz wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym w kwocie 31 zł. 

2. Zwiększyć wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 24.312 zł z przeznaczeniem na: zakup Serwera NAS wraz 
z dyskami w kwocie 4.534 zł, rozbudowę programu LEX w kwocie 11.712 zł, zakup oprogramowania XML Edytor 
w kwocie 3.599 zł, zakup modułu Eksport systemu Eurobudżet w kwocie 3.660 zł, zabezpieczenie 
wynagrodzenia z tytułu umowu zlecenie w kwocie 776 zł oraz wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym w kwocie 31 zł w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej. 

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. 
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Załącznik do Uchwały Nr 675 / XLVII / 2010

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 26 maja 2010 r.

Plan wydatków 
Dział Rozdział § Temat Wartość

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 31,00 zł 
40002 Dostarczanie wody 31,00 zł 

4430 Różne opłaty i składki 31,00 zł
750 Administracja publiczna -776,00 zł 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -776,00 zł 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe -776,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -4 534,00 zł
4750 Zakup akcesoriów komputerowych -18 971,00 zł
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 505,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745,00 zł 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -31,00 zł 

4430 Różne opłaty i składki -31,00 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi 776,00 zł 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 101,00 zł
4120 Składki na FP 17,00 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 658,00 zł


