
UCHWAŁA NR 827/XLVIII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 25 czerwca 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. 
549 z 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  112.405,00 zł z tytułu: 

a) zakupu usług pozostałych w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 7.500,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4300, 

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

c) wynagrodzeń osobowych pracowników w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 10.000,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 
4010, 

d) różnych opłat i składek w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 1.000,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4430, 

e) podatku od nieruchomości w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 1.000,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4480, 

f) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 15.000,00 zł - dział 700, 
rozdział 70005, paragraf 4520, 

g) kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 1.800,00 zł - dział 700, rozdział 
70005, paragraf 4610 

h) wynagrodzeń osobowych pracowników (Straż Miejska) w kwocie 12.650,00 zł - dział 754, rozdział 75416, paragraf 4010, 

i) składek na ubezpieczenia społeczne (Straż Miejska) w kwocie 2.198,00 zł - dział 754, rozdział 75416, paragraf 4110, 

j) składek na Fundusz Pracy  (Straż Miejska) w kwocie 310,00 zł - dział 754, rozdział 75416, paragraf 4120, 

k) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Straż Miejska) w kwocie 547,00 - dział 754, rozdział 75416, paragraf 
4440, 

l) zakupu energii w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 10.000,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4260, 

m) zakupu usług pozostałych w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 6.400,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4300, 

n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 18.600,00 zł - dział 900, 
rozdział 90001, paragraf 4520, 

o) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu "Budowa Pomnika Dęby Katyńskie przy ul. Ofiar Katynia" w kwocie 
25.000,00 zł - dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050, 

2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę  112.405,00 zł z tytułu: 

a) zakupu usług remontowych w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 5.000,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4270, 

b) zakupu usług dostępu do sieci Internet w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 400,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 
4350, 

c) różnych opłat i składek w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 2.500,00 zł  - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4430, 

d) zakupu usług pozostałych w MZGKiM w Lubaczowie (koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi) w kwocie 17.000,00 zł - 
dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300, 

e) kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w MZGKiM w Lubaczowie w kwocie 
1.800,00 zł  - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4600, 
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f) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w MZGKiM w Lubaczowie (system sygnalizacji włamania i napadu oraz 
wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 31) w kwocie 10.000,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 
6050, 

g) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych ( wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach Urzędu Miejskiego) 
w kwocie 8.000,00 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050, 

h) zakupu materiałów i wyposażenia (działania promocyjne) w kwocie 5.900,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 4210, 

i) zakupu usług pozostałych (działania promocyjne) w kwocie 10.000,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300, 

j) wynagrodzeń osobowych pracowników w MZGKiM w Lubaczowie (odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa) w kwocie 
35.000,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4010, 

k) wynagrodzeń osobowych pracowników w MZGKiM w Lubaczowie (targowisko miejskie) w kwocie 12.650,00 zł - dział 900, 
rozdział 90095, paragraf 4010, 

l) składek na ubezpieczenia społeczne w MZGKiM (targowisko miejskie) w Lubaczowie w kwocie 2.198,00 zł - dział 900, rozdział 
90095, paragraf 4110, 

m) składek na Fundusz Pracy w MZGKiM w Lubaczowie (targowisko miejskie) w kwocie 310,00 zł - dział 900, rozdział 90095, 
paragraf 4120, 

n) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MZGKiM w Lubaczowie (targowisko miejskie) w kwocie - dział 900, 
rozdział 90095, paragraf 4440, 

o) nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń (za osiągnięcia sportowe) w kwocie 1.100,00 zł - dział 926, 
rozdział 92605, paragraf 3040 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem 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 827/XLVIII/2014 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 

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 

  4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 7 500,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 

  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - 400,00 

  4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 0,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 

  4430 Różne opłaty i składki - 1 000,00 

  4480 Podatek od nieruchomości - 1 000,00 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 15 000,00 

  4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 1 800,00 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 800,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 

750   Administracja publiczna 23 900,00 

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 900,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 900,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15 705,00 

 75416  Straż gminna (miejska) - 15 705,00 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 650,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 198,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy - 310,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 547,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9 295,00 

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 

  4260 Zakup energii - 10 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 6 400,00 

  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 18 600,00 

 90095  Pozostała działalność - 9 295,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 650,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 198,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 310,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25 000,00 

926   Kultura fizyczna 1 100,00 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 100,00 

  3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 

Razem: 0,00 
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