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UCHWAŁA NR 700/LI/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 30 lipca 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 roku o samorządzie gminnym 
/jednolity tekst: 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 39.412 zł z tytułu: odsetek od środków zgromadzonych 
na rachunku w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, w Szkole i Stołówce Szkoły Podstawowej Nr 1, Miejskiem 
Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 1.007 zł, dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej w kwocie 6.661 zł (udostępnienie danych osobowych, fundusz alimentacyjny), odsetki 
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urząd Skarbowy w kwocie 82 zł, wpływy 
z różnych opłat ( wydanie duplikatu legitymacji) wykonane przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Publiczne 
Gimnazjum Nr 1 w kwocie 135 zł, wpływy z różnych dochodów (woda, ścieki, prowizja płatnika) wykonane 
przez Szkołę Podstawową Nr 2, Miejskie Przedszkole Nr 3, Miejski Ośrodek Sportu w kwocie 617 zł, dochody 
z najmu w Publicznym Gimnazjum Nr 1 i czynsz dzierżawny w Urzędzie Miejskim w kwocie 1.401 zł, wpływy 
z różnych dochodów Urzędu Miejskiego (zwrot za usługi telekomunikacyjne z 2009 r., prowizja płatnika) 
w kwocie 1.431 zł, dochody ze sprzedaży udziałów Gminy Miejskiej Lubaczów w Zakładzie Kuźnia Matrycowa 
Sp. z o.o. w Stalowej Woli w kwocie 6.000 zł, odstetki z tyt. opłaty targowej w kwocie 723 zł, rozliczenia z lat 
ubiegłych (telefonizacja, podatek VAT) w kwocie 3.300 zł, otrzymane darowizny w kwocie 1.250 zł, wpływy 
nadwyżki środków obrotowych z Oczyszczalni Ścieków w kwocie 16.805 zł 

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 39.412 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 
"Wykonanie studni głębinowej" w kwocie 38.162 zł oraz zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej w Miejskim 
Punkcie Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 1.250 zł. 

3. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1, 2 i 3. 

§ 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 700/LI/2010

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 30 lipca 2010 r.

Plan dochodów 

 
Dział Rozdział § Temat Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa 452,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 452,00 zł 
0920 Pozostałe odsetki 452,00 zł

750 Administracja publiczna 5,00 zł 
75095 Pozostała działalność 5,00 zł 

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

5,00 zł

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

82,00 zł 

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8,00 zł 
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8,00 zł

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

74,00 zł 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 74,00 zł
801 Oświata i wychowanie 1 484,00 zł 

80101 Szkoły podstawowe 308,00 zł 
0690 Wpływy z różnych opłat 54,00 zł
0920 Pozostałe odsetki 26,00 zł
0970 Wpływy z różnych dochodów 228,00 zł

80104 Przedszkola 324,00 zł 
0970 Wpływy z różnych dochodów 324,00 zł

80110 Gimnazja 848,00 zł 
0690 Wpływy z różnych opłat 81,00 zł
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

767,00 zł

80148 Stołówki szkolne 4,00 zł 
0920 Pozostałe odsetki 4,00 zł

852 Pomoc społeczna 7 246,00 zł 
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 656,00 zł 

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

6 656,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 590,00 zł 
0920 Pozostałe odsetki 525,00 zł
0970 Wpływy z różnych dochodów 65,00 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 700/LI/2010

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 30 lipca 2010 r.

Plan dochodów 

 
Dział Rozdział § Temat Wartość
700 Gospodarka mieszkaniowa 634,00 zł 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 634,00 zł 
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

634,00 zł

750 Administracja publiczna 7 431,00 zł 
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 431,00 zł 

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 431,00 zł
8080 Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

instrumentów finansowych na rynku krajowym
6 000,00 zł

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

723,00 zł 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
ustaw

723,00 zł 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 723,00 zł
758 Różne rozliczenia 3 300,00 zł 

75814 Różne rozliczenia finansowe 3 300,00 zł 
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 300,00 zł

851 Ochrona zdrowia 1 250,00 zł 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 250,00 zł 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 250,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 805,00 zł 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 805,00 zł 
2370 Wpływy do budżetu nadwyzki środków obrotowych zakładu budżetowego 16 805,00 zł



Id: CCTJY-ICWWN-KDZLV-DZPVO-OBDBS. Podpisany Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 700/LI/2010

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 30 lipca 2010 r.

Plan wydatków 

 
Dział Rozdział § Temat Wartość

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 38 162,00 zł 
40002 Dostarczanie wody 38 162,00 zł 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 162,00 zł
851 Ochrona zdrowia 1 250,00 zł 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 250,00 zł 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 250,00 zł


