
UCHWAŁA NR 730/XLI/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 19 grudnia 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 (t.j. 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) Zmniejsza się dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 100.000,00 zł z tytułu: 

a) dochodów 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 w kwocie 2.000,00 zł -  
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie - dział 700, rozdział 70005, paragraf 0750 

b) wpływu z usług - za odprowadzenie ścieków w kwocie 89.000,00 zł - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Lubaczowie - dział 900, rozdział 90001, paragraf 0830 

c) wpływów z różnych dochodów - sprzedaży osadu ściekowego w kwocie 9.000,00 zł - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Lubaczowie - dział 900, rozdział 90001, paragraf 0970 

2) Zwiększa się dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 9.356,00 zł z tytułu: 

a) wpływu ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaży złomu w kwocie 2.356,00 zł - Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie - dział 700, rozdział 70005, paragraf 0870 

b) wpływu z różnych dochodów - wpłat z odszkodowań za zajmowanie lokali bez tytułu prawnego w kwocie 2.000,00 zł - Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie - dział 700, rozdział 70005, paragraf 0970 

c) wpływu z usług za wykonanie grobów murowanych oraz opłat za przedłużenie użytkowania z grobu na cmentarzu na dalszy 
okres 20 lat w kwocie 5.000,00 zł - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie - dział 710, rozdział 
71035, paragraf 0830 

3) Zmniejsza się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 147.643,00 zł z tytułu: 

a) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.561,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4210 

b) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 150,00 zł 
- dział 400, rozdział 40002, paragraf 4370 

c) podatku od nieruchomości w kwocie 14.300,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4480 

d) zakupu usług remontowych w kwocie 200,00 zł - dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 

e) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 5.000,00 zł - dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

f) podatku od nieruchomości w kwocie 900,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4480 

g) wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 52,00 zł - dział 710, rozdział 71035, paragraf 4010 

h) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4210 

i) zakupu usług remontowych w kwocie 1.000,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4270 

j) podatku od nieruchomości w kwocie 98.000,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4480 

k) wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 300,00 zł - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4170 

l) zakupu usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300 

m) wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 500,00 zł - dział 900, rozdział 90004, paragraf 4170 

n) zakupu usług remontowych w kwocie 200,00 zł - dział 900, rozdział 90004, paragraf 4270 

o) zakupu usług pozostałych w kwocie 280,00 zł - dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 
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4) Zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 56.999,00 zł z tytułu: 

a) zakupu usług remontowych w kwocie 10.200,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4270 z przeznaczeniem na: 

- koszty wymiany złóż filtrów I stopnia w Stacji Uzdatniania Wody w Lubaczowie w kwocie 8.200,00 zł 

- usuwanie awarii na sieci wodociągowej przy ulicy Sikorskiego w kwocie 2.000,00 zł 

b) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 150,00 zł - 
dział 400, rozdział 40002, paragraf 4360 z przeznaczeniem na zakup telefonii komórkowej dla pracowników hydroforni 
miejskiej 

c) różnych opłat i składek w kwocie 2.100,00 zł  - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4430 z przeznaczeniem na opłatę za 
korzystanie z informacji geologicznej 

d) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 2.000,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 6050 
z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu sygnalizacji włamania w budynku Stacji Uzdatniania Wody 
w Lubaczowie 

e) wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6.561,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 6060 
z przeznaczeniem na zakup rezerwowego zbiornika na wodę pitną 1 300 litrów 

f) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł - dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 z przeznaczeniem na zakup 
tłucznia do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych 

g) różnych opłat i składek w kwocie 200,00 zł - dział 600, rozdział 60016, paragraf 4430 z przeznaczeniem na koszty 
ubezpieczenia piaskarki 

h) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2.356,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4210 z przeznaczeniem na zakup 
myjki wysokociśnieniowej 

i) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 300,00 zł 
- dział 700, rozdział 70005, paragraf 4370 

j) podróży służbowych krajowych w kwocie 100,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4410 

k) szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 
4700 

l) składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,00 zł  - dział 710, rozdział 71035, paragraf 4110 

m) składek na Fundusz Pracy w kwocie 4,00 zł  - dział 710, rozdział 71035, paragraf 4120 

n) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł - dział 710, rozdział 71035, paragraf 4210 z przeznaczeniem na zakup 
elementów do budowy piwniczek 

o) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 3020 
z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie 

p) wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1.000,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4170 w celu zabezpieczenia umowy 
zlecenia - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Lubaczowie 

q) zakupu usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4300 z przeznaczeniem na koszty 
wymiany odcinka kolektora kanalizacji ogólnospławnej na działce nr 650/8 przy ul.Wyszyńskiego 

r) wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 300,00 zł - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4010 

s) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 9.938,00 zł - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4210 z przeznaczeniem na zakup 
materiałów do zimowego utrzymania dróg 

t) różnych opłat i składek w kwocie 62,00 zł - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4430 z przeznaczeniem na koszty okresowego 
przeglądu przyczepy 

u) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł - dział 900, rozdział 90004, paragraf 3020 
z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników 

v) wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 500,00 zł - dział 900, rozdział 90004, paragraf 4010 

w) wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 280,00 zł - dział 900, rozdział 90095, paragraf 4010 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 730/XLI/2013 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 
Nazwa jednostki sprawozdawczej LUBACZÓW 
Rodzaj Plan dochodów 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 
700   Gospodarka mieszkaniowa 2 356,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 356,00 

  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 

- 2 000,00 

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 356,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 

710   Działalność usługowa 5 000,00 
 71035  Cmentarze 5 000,00 
  0830 Wpływy z usług 5 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 98 000,00 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 98 000,00 
  0830 Wpływy z usług - 89 000,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów - 9 000,00 
    - 90 644,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 730/XLI/2013 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 
Nazwa jednostki sprawozdawczej LUBACZÓW 
Rodzaj Plan wydatków 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 

 40002  Dostarczanie wody 0,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6 561,00 

  4270 Zakup usług remontowych 10 200,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej 150,00 

  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - 150,00 

  4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 

  4480 Podatek od nieruchomości - 14 300,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 561,00 

600   Transport i łączność 0,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 0,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

  4270 Zakup usług remontowych - 200,00 

  4430 Różne opłaty i składki 200,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 2 356,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 356,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 356,00 

  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 300,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 

  4480 Podatek od nieruchomości - 900,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 

710   Działalność usługowa 5 000,00 

 71035  Cmentarze 5 000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 52,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48,00 
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  4120 Składki na Fundusz Pracy 4,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 98 000,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 88 000,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 

  4270 Zakup usług remontowych - 1 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 

  4480 Podatek od nieruchomości - 98 000,00 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi - 10 000,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 938,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 20 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki 62,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 

  4270 Zakup usług remontowych - 200,00 

 90095  Pozostała działalność 0,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 280,00 

Razem: - 90 644,00 
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