
UCHWAŁA NR 810/XLVII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 28 maja 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 10.680,00 zł z tytułu: 

- zwrotu wydatków za dostawę gazu z 2013 roku w kwocie 2.987,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 0970, 

- opłaty sądowej z 2013 roku w kwocie 517,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 0690, 

- zwrotu wydatków (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży) w kwocie 70,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 0970, 

- kosztów upomnień w kwocie 1.440,00 zł-dział 750, rozdział 75023, paragraf 0690, 

- domeny w kwocie 200,00 zł -dział 750, rozdział 75023, paragraf 0830, 

- prowizji płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych( usługi telekomunikacyjne, zwrot zaliczki z sądu) w kwocie  1.290,00 zł-dział 750, 
rozdział 75023, paragraf 0970, 

- sprzedaży książek(promocja) w kwocie 70,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 0970, 

- opłaty prolongacyjnej w kwocie 2,00 zł - dział 756, rozdział 75616, paragraf 0490, 

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2000,00-dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490, 

- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej w kwocie 226,00-dział 756, rozdział 75618, paragraf 0910, 

- pozostałych odsetki (opłata adiacencka) w kwocie 286,00 zł  dział 756, rozdział 75618, paragraf 0920, 

- zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 817,00 zł- dział 758, rozdział 75814, paragraf 0970, 

- otrzymanej darowizny w kwocie 385,00 zł - dział 851, rozdział 85154, paragraf 0960, 

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 390,00 zł - dział 851, rozdział 85154, paragraf 2910. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 10.680,00 zł z przeznaczeniem na: 

- nieplanowaną nagrodę jubileuszową pracownika (Urzędy Wojewódzkie- środki w łasne) w kwocie 6.620,00 zł -dział 750, 
rozdział 75011, paragraf 4010, 

- zakup wyposażenia (siłownia rehabilitacyjna) w kwocie 385,00 zł -dział 851, rozdział 85154, paragraf 4210, 

- zakup energii, dostawa wody, odprowadzenie  ścieków (szalet, rogatka) w kwocie 3.675,00 zł - dział 900, rozdział 90095, 
paragraf 4260, 4300. 

§ 2. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 1 i 2 niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 4. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 810/XLVII/2014 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 28 maja 2014 r. 

 
Nazwa jednostki sprawozdawczej LUBACZÓW 
Rodzaj Plan dochodów 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 
i wodę 2 987,00 

 40002  Dostarczanie wody 2 987,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 987,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 587,00 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 587,00 
  0690 Wpływy z różnych opłat 517,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 

750   Administracja publiczna 3 000,00 
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 930,00 
  0690 Wpływy z różnych opłat 1 440,00 
  0830 Wpływy z usług 200,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 290,00 
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 

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

2 514,00 

 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 

2,00 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2,00 

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 512,00 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00 

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 226,00 
  0920 Pozostałe odsetki 286,00 

758   Różne rozliczenia 817,00 
 75814  Różne rozliczenia finansowe 817,00 
  0970 Wpływy z różnych dochodów 817,00 

851   Ochrona zdrowia 775,00 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 775,00 
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 385,00 

  2910 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

390,00 

    10 680,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 810/XLVII/2014 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 28 maja 2014 r. 

 
Nazwa jednostki sprawozdawczej LUBACZÓW 
Rodzaj Plan wydatków 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

750   Administracja publiczna 6 620,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 6 620,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 620,00 

851   Ochrona zdrowia 385,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 385,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 385,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 675,00 

 90095  Pozostała działalność 3 675,00 

  4260 Zakup energii 3 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 675,00 

Razem: 10 680,00 
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