
UCHWAŁA NR 861/LII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok

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. 
594 z 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 3.765,00 zł z tytułu:

a) dochodów z najmu lub dzierżawy składników majątkowych w MOS - wynajem powierzchni reklamowej w kwocie 1.095,00 zł - 
dział 926, rozdział 92604, paragraf 0750

b) wpływu z różnych dochodów w MOS - wpłaty z tyt. wpisowego za udział w turnieju Amatorska Liga Piłki Siatkowej, sprzedaż 
pieca, płytek chodnikowych, wynajem stadionu na pokaz kaskaderów w kwocie 2.670,00 zł - dział 926, rozdział 92604, 
paragraf 0970,

2) zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 79.000,00 zł, z tytułu:

a) zakupu materiałów i wyposażenia w MZGKiM w kwocie: 4.820,00 zł - dział 010, rozdział 01095, paragraf 4210,

b) zakupu usług pozostałych w MZGKiM w kwocie: 18.596,00 zł - dział 010, rozdział 01095, paragraf 4300,

c) podatku od nieruchomości w MZGKiM w kwocie: 52,00 zł - dział 010, rozdział 01095, paragraf 4480,

d) pozostałych podatków na rzecz budżetów JST w MZGKiM w kwocie: 1.452,00 zł - dział 010, rozdział 01095, paragraf 4500,

e) opłat na rzecz budżetów JST w MZGKiM w kwocie: 80,00 zł - dział 010, rozdział 01095, paragraf 4520,

f) wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w MZGKiM w kwocie: 15.000,00 zł - dział 010, rozdział 01095, 
paragraf 6060,

g) zakupu materiałów i wyposażenia w UM - działania promocyjne w kwocie: 4.000,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 
4210,

h) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych Projekt: Rewitalizacja Rynku w kwocie: 17.000,00 zł - dział 900, rozdział 
90095, paragraf 6050,

i) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych Projekt: Mój Rynek - budowa targowiska w kwocie: 8.000,00 zł - dział 900, 
rozdział 90095, paragraf 6059,

j) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w UM - Budowa zespołu basenów otwartych z zapleczem na terenach 
rekreacyjno-sportowych ul. Kolejowa w kwocie: 10.000,00 zł - dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050,

3) zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 82.765,00 zł, z tytułu:

a) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w MZGKiM - wykonanie szaletu miejskiego - w kwocie: 75.000,00 zł - dział 
900, rozdział 90095, paragraf 6050,

b) nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w UM - VIII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego 
Lubaczów 2014 - w kwocie: 4.000,00 zł - dział 921, rozdział 92118, paragraf 3040,

c) wynagrodzeń bezosobowych w MOS w kwocie: 3.765,00 zł - dział 926, rozdział 92604, paragraf 4170

§ 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 861/LII/2014

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 24 września 2014 r.

 Rodzaj    Plan dochodów

 Dział  Rozdział  Paragraf  Treść  Kwota

 926    Kultura fizyczna  2 670,00

  92604   Instytucje kultury fizycznej  2 670,00

   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

 1 095,00

   0970  Wpływy z różnych dochodów  2 670,00

 Razem:  3 765,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 861/LII/2014

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 24 września 2014 r.

 Rodzaj  Plan wydatków

 Dział  Rozdział  Paragraf  Treść  Wartość

 010    Rolnictwo i łowiectwo  - 40 000,00

  01095   Pozostała działalność  - 40 000,00

   4210  Zakup materiałów i wyposażenia  - 4 820,00

   4300  Zakup usług pozostałych  - 18 596,00

   4480  Podatek od nieruchomości  - 52,00

   4500  Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego  - 1 452,00

   4520  Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  - 80,00

   6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  - 15 000,00

 750    Administracja publiczna  - 4 000,00

  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego  - 4 000,00

   4210  Zakup materiałów i wyposażenia  - 4 000,00

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  50 000,00

  90095   Pozostała działalność  50 000,00

   6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  58 000,00

   6059  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - 8 000,00

 921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  4 000,00

  92118   Muzea  4 000,00

   3040  Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  4 000,00

 926    Kultura fizyczna  - 7 330,00

  92601   Obiekty sportowe  - 10 000,00

   6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - 10 000,00

  92604   Instytucje kultury fizycznej  3 765,00

   4170  Wynagrodzenia bezosobowe  3 765,00

 Razem:  3 765,00

Id: C2189C97-C26D-4164-9EE2-514C898538A6. Podpisany Strona 1


		2014-09-26T11:55:44+0000
	Polska
	Zdzisław Cioch; Gmina Miejska w Lubaczowie
	Podpis organu wydającego akt prawny.




