
UCHWAŁA NR 683/XXXVIII/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz 
594 z późn. zm. ) 

Rada Miejska w Lubaczowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2013 rok następujące zmiany: 

1) Zwiększa się dochody budżetu na 2013 rok o kwotę: 170.481,00 zł z tytułu: 

a) wpływów z różnych dochodów w kwocie 3.131,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 0970, 

b) grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 60,00 zł - dział 600, rozdział 60016, paragraf 0570, 

c) wpływów z różnych dochodów w kwocie 147,00 zł - dział 600, rozdzial 60016, paragraf 0970, 

d) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 199,00 zł - dział 
700, rozdział 70005, paragraf 0470, 

e) wpływów z różnych opłat w kwocie 441,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 0690, 

f) wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.246,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 0970, 

g) wpływów z różnych opłat w kwocie w kwocie 2.400,00 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 0690, 

h) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.439,00 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 0870, 

i) wpływów z różnych dochodów w kwocie  565,00 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970, 

j) wpływów z usług w kwocie 415,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 0830, 

k) otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.500,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 
0960, - darowizna z przeznaczeniem na organizacje dożynek Powiatowo-Miejsko-Dekanalnych, 

l) wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.106,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 0970, 

m) środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20.576,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 2706, – Program Europa 
dla obywateli, dział 1. Aktywni obywatele europy, poddział 1.1. Spotkanie mieszkańców partnerskich w dniach 20-24 czerwca 
2013r. projekt  "Unia Europejska naszą szansą" 

n) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 
5.396,00 zł - dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490, 

o) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 313,00 zł - dział 756, rozdział 75618, paragraf 0910, 

p) pozostałych odsetek w kwocie 816,00 zł - dział 756, rozdział 75618, paragraf 0920, 

q) dochodów z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 127.731,00 zł - 
dział 900, rozdział 90001, paragraf 0750, 

2) Zmniejsza się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę: 294.489,00 zł z tytułu: 

a) dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 31.553,00 zł - dział 600, rozdział 60013, paragraf 6300, - pomoc 
finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu ul. Mickiewicza, 

b) wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 188.049,00 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010, 

c) zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 36.000,00 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210, 

d) zakupu usług pozostałych o kwotę 7.867,00 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300, 
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e) zakupu usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300, 

f) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 11.020,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050, - budowa 
kanalizacji ul. Wyszyńskiego, 

3) Zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę: 464.970,00 zł z tytułu: 

a) zakupu energii o kwotę 1.016,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4260, 

b) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł - dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie: 

- Modernizacja odcinka przejścia pieszego ul. Konery - Piłsudskiego - 10.000,00 zł, 

- Modernizacja chodnika ul. Norwida - 10.000,00 zł, 

c) zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300, 

d) wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 6.600,00 zł - dział 710, rozdział 71004, paragraf 4170, 

e) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.928,00 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 4520, 

f) wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 36.000,00 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060, 

g) zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 4210, 

h) zakupu energi o kwotę 124,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 4260, 

i) zakupu usług pozostałych o kwotę 20.576,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 4306, - Program Europa dla obywateli, 
dział 1. Aktywni obywatele europy, poddział 1.1. Spotkanie mieszkańców partnerskich w dniach 20-24 czerwca 2013r. projekt  
"Unia Europejska naszą szansą" 

j) wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 233.000,00 zł - dział 801, rozdział 80110, paragraf 4010, w tym: 

– Publiczne Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie - 115.000,00 zł, 

– Publiczne Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie - 118.000,00 zł, 

k) składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 13.000,00 zł - dział 801, rozdział 80110, paragraf 4110, w tym: 

– Publiczne Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie - 3.000,00 zł, 

– Publiczne Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie - 10.000,00 zł, 

l) składek na Fundusz Pracy o kwotę 4.000,00 zł - dział 801, rozdział 80110, paragraf 4120, w tym: 

– Publiczne Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie - 2.000,00 zł 

– Publiczne Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie - 2.000,00 zł 

m) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 134,00 zł - dział 801, rozdział 80110, paragraf 6050, 

n) wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.080,00 zł - dział 801, rozdział 80195, paragraf 4170, 

o) zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 37,00 zł - dział 801, rozdział 80195, paragraf 4210, 

p) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 25.012,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050, w tym: 

– aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej ul. Słowackiego - 5.000,00 zł, 

– modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki - 20.012,00 zł, 

q) zakupu energii o kwotę 60.000,00 zł - dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260, 

r) dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 10.000,00 zł - dział 921, rozdział 92109, paragraf 
2480, 

s) dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 22.963,00 zł - dział 921, rozdział 92116, paragraf 
2480, 

§ 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 z życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 683/XXXVIII/2013 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 25 września 2013 r. 

 

Rodzaj: Plan dochodów  

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 131,00 

 40002  Dostarczanie wody 3 131,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 3 131,00 

600   Transport i łączność 207,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 207,00 

  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 60,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 147,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 886,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 886,00 

  0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 199,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 441,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 246,00 

750   Administracja publiczna 31 001,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 404,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 2 400,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 439,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 565,00 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 597,00 

  0830 Wpływy z usług 415,00 

  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 500,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 106,00 

  2706 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 
źródeł 

20 576,00 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 525,00 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 6 525,00 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 396,00 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 313,00 

  0920 Pozostałe odsetki 816,00 
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900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 127 731,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 127 731,00 

  0750 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

127 731,00 

RAZEM: 170 481,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 683/XXXVIII/2013 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 25 września 2013 r. 

 

Rodzaj: Plan wydatków  

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 016,00 

 40002  Dostarczanie wody 1 016,00 

  4260 Zakup energii 1 016,00 

600   Transport i łączność -11 553,00 

 60013  Drogi publiczne wojewódzkie -31 553,00 

  6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

-31 553,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 20 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 6 000,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 

710   Działalność usługowa 6 600,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 6 600,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 

750   Administracja publiczna -189 788,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -192 988,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -188 049,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 36 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 7 867,00 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 928,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 200,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 

  4260 Zakup energii 124,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 20 000,00 

  4306 Zakup usług pozostałych 20 576,00 
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801   Oświata i wychowanie 251 251,00 

 80110  Gimnazja 250 134,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 233 000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134,00 

 80195  Pozostała działalność 1 117,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 080,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 992,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wody 13 992,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 992,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000,00 

  4260 Zakup energii 60 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 963,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 10 000,00 

 92116  Biblioteki 22 963,00 

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 22 963,00 

Razem: 170 481,00 
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