
UCHWAŁA NR 787/XLVI/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 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. 
549z późn. zm.). 

Rada Miejska w Lubaczowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2014 rok następujące zmiany: 

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 62.196,00 zł przeznaczone na: 

a) remonty bieżące na dostarczaniu wody w kwocie 13.172,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4270, 

b) opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 
4520, 

c) podatku od nieruchomości w kwocie 39.024,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4480. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 62.196,00 zł z przeznaczeniem na: 

a) aktualizację mapy do celów projektowych dla infrastruktury wodno kanalizacyjnej na osiedlu Mazury VI w kwocie 4.472,00 zł, 
Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatowej w kwocie 39.024,00 zł  oraz aktualizację dokumentacji projektowej 
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowackiego wraz z renowacją kanalizacji deszczowej w kwocie 18.700,00 zł- dział 
900, rozdział 90001, paragraf 6050 . 

3. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik niniejszej uchwały. 

§ 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 787/XLVI/2014 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 
Nazwa jednostki sprawozdawczej LUBACZÓW 
Nr dokumentu 787/XLVI/2014 
Data podjęcia 2014-04-30 
Rodzaj Plan wydatków 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 23 172,00 

 40002  Dostarczanie wody - 23 172,00 

  4270 Zakup usług remontowych - 13 172,00 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 10 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 172,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 172,00 

  4480 Podatek od nieruchomości - 39 024,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 196,00 

Razem: 0,00 
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