
UCHWAŁA NR 788/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. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 64.319,00 zł z tytułu: 

a) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat  mieszkańców za dostawę wody w kwocie 200,00 zł, - dział 400, rozdział 40002, 
paragraf 0920, 

b) wpłat mieszkańców należnego podatku VAT za m-c 12/2013 jako nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie 
15.350,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 0970, 

c) zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w kwocie 31.689,00 zł za 2013 rok - dział 700, rozdział 70005, 
paragraf 0970, 

d) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców za odprowadzenie ścieków w kwocie 100,00 zł, - dział 900, 
rozdział 90001, paragraf 0920, 

e) wpłat mieszkańców należnego podatku VAT za m-c 12/2013 jako nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie 
16.980,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 0970, 

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 124.490,00 zł z przeznaczeniem na: 

a) szkolenie pracownika w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym w kwocie 100,00 zł - dział 010, 
rozdział 01095 , paragraf 4700, 

b) wynagrodzenia bezosobowe pracowników (sporządzenie rejestru wodomierzy) w kwocie 840,00 zł - dział 400, rozdział 40002 , 
paragraf 4170, 

c) zakup wody pitnej dla mieszkańców miasta od Gminy Wiejskiej Lubaczów w kwocie 15.550,00 zł - dział 400, rozdział 40002, 
paragraf 4260, 

d) świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych wody pitnej w zakresie monitoringu przeglądowego i kontrolnego w kwocie 
9.000,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4390, 

e) koszty seminarium "Przepisy karne w praktyce gmin w związku z dostawą wody" w kwocie 150,00 zł - dział 400, rozdział 
40002, paragraf 4700, 

f) zadanie "Poprawa systemu zaopatrzenia mieszkańców Lubaczowa w wodę poprzez modernizację infrastruktury hydroforni" 
w kwocie 31.390,00 zł- dział 400, rozdział 40002, paragraf 6050, 

g) podatek od nieruchomości za 2014 rok w kwocie 132,00 zł- dział 600, rozdział 60016, paragraf 4480, 

h) zakup i montaż wiat przystankowych w kwocie 7.800,00 zł- dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, 

i) konserwacja platformy dźwigowej w budynku przychodni w kwocie 3.100,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4270, 

j) modernizacja zasobów mieszkaniowych w kwocie 31.389,00 zł- dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050, 

k) usługi telefonii komórkowej (cmentarz komunalny) w kwocie 1.100,00 zł- dział 710, rozdział 71035, paragraf 4360, 

l) ubezpieczenie mienia (cmentarz komunalny) w kwocie 1.829,00 zł- dział 710, rozdział 71035, paragraf 4430, 

ł) nagroda jubileuszowa (przejście pracownika na emeryturę) w kwocie 13.000,00 zł- dział 900, rozdział 90001, paragraf 
4010, 

m) badanie ścieków surowych, oczyszczonych i osadu ściekowego Oczyszczalni Ścieków w kwocie 8.000,00 zł- dział 900, rozdział 
90001, paragraf 4390, 

Id: ABD14B33-1B23-4110-B01F-07F4191B1B8F. Podpisany Strona 1



n) podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł- dział 900, rozdział 90001, paragraf 4410, 

o) seminarium  "Przepisy karne w praktyce gmin w związku z odprowadzeniem ścieków" w kwocie 150,00 zł- dział 900, rozdział 
90001, paragraf 4700, 

p) wynagrodzenia bezosobowe (zobowiązania z 2013 roku) w kwocie 385,00 zł- dział 900, rozdział 90003, paragraf 4170, 

r) ubezpieczenie mienia w kwocie 75,00 zł - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4430, 

3. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 60.171,00 zł przeznaczone na: 

a) zakup materiałów w kwocie 100,00 zł - dział 010, rozdział 01095 , paragraf 4210, 

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 320,00 zł - dział 400, rozdział 40002 , paragraf 4040, 

c) zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł - dział 400, rozdział 40002 , paragraf 4280, 

d) różne opłaty i składki w kwocie 7.900,00 zł - dział 400, rozdział 40002 , paragraf 4430, 

e) opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 33.000,00 zł - dział 400, rozdział 40002 , paragraf 4520, 

f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 692,00 zł - dział 600, rozdział 60016 , paragraf 4040, 

g) zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł - dział 600, rozdział 60016 , paragraf 4280, 

h) różne opłaty i składki w kwocie 2.900,00 zł - dział 600, rozdział 60016 , paragraf 4430, 

i) zakup materiałów w kwocie 3.940,00 zł - dział 600, rozdział 60017 , paragraf 4210, 

j) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.700,00 zł - dział 700, rozdział 70005 , paragraf 4040, 

k) podatek od towarów i usług w kwocie 1.100,00 zł - dział 700, rozdział 70005 , paragraf 4530, 

l) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80,00 zł - dział 710, rozdział 71035 , paragraf 4040, 

ł) zakup energii w kwocie 1.749,00 zł - dział 710, rozdział 71035 , paragraf 4260, 

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.100,00 zł - dział 710, rozdział 71035 , 
paragraf 4370, 

n) podatek od nieruchomości w kwocie 4.570,00 zł - dział 900, rozdział 90001 , paragraf 4480, 

o) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213,00 zł - dział 900, rozdział 90003 , paragraf 4040, 

p) zakup usług pozostałych w kwocie 247,00 zł - dział 900, rozdział 90003 , paragraf 4300, 

3. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 1 i 2 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 788/XLVI/2014 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 
Nazwa jednostki sprawozdawczej LUBACZÓW 
Rodzaj Plan dochodów 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 
400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15 550,00 

 40002  Dostarczanie wody 15 550,00 
  0920 Pozostałe odsetki 200,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 15 350,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 31 689,00 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 689,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 31 689,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 080,00 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17 080,00 
  0920 Pozostałe odsetki 100,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 16 980,00 
    64 319,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 788/XLVI/2014 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 
Nazwa jednostki sprawozdawczej LUBACZÓW 
Rodzaj Plan wydatków 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

010   Rolnictwo i łowiectwo 0,00 

 01095  Pozostała działalność 0,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15 550,00 

 40002  Dostarczanie wody 15 550,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 320,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 840,00 

  4260 Zakup energii 15 550,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych - 160,00 

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki - 7 900,00 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 33 000,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 390,00 

600   Transport i łączność 0,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 3 940,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 692,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych - 400,00 

  4430 Różne opłaty i składki - 2 900,00 

  4480 Podatek od nieruchomości 132,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 800,00 

 60017  Drogi wewnętrzne - 3 940,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 940,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 31 689,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 689,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 700,00 

  4270 Zakup usług remontowych 3 100,00 

  4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - 1 100,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 389,00 

710   Działalność usługowa 0,00 

 71035  Cmentarze 0,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 80,00 

  4260 Zakup energii - 1 749,00 
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  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej 1 100,00 

  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - 1 100,00 

  4430 Różne opłaty i składki 1 829,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 080,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17 080,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 000,00 

  4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 

  4480 Podatek od nieruchomości - 4 570,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 

 90003  Oczyszczanie miast i wsi 0,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 213,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 385,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 247,00 

  4430 Różne opłaty i składki 75,00 

Razem: 64 319,00 
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