
UCHWAŁA NR 864/LIII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 8 października 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 70.024,00 zł z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 68.794,00 zł  - dział 756, rozdział 75616, paragraf 0310,

b) odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 1.230,00 zł  - dział 852, rozdział 85219, paragraf 0970,

2) zmniejsza się dochody budżetu na 2014 rok w kwocie 68.794,00 zł z tytułu:

a) kary pieniężnej z tytułu nieterminowego wywiązania się z zawartej umowy w kwocie 35.963,00 zł- dział 710, rozdział 71004, 
paragraf 0570,

b) podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 32.831,00 zł  - dział 756, rozdział 75615, paragraf 0310,

3) zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 27.200,00 zł przeznaczone na:

a) wykonanie oświetlenia na placu obok Cerkwi (UM) w kwocie 7.000,00 zł-dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050,

b) dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł-dział 851, rozdział 85195, paragraf 2710,

c) zadanie „Rewitalizacja Rynku” w kwocie 10.200,00 zł-dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050,

3) zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 28.430,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wiaty przystankowe w kwocie 10.200,00 zł- dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050,

b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu do transportu pacjenta przez Szpitalny Oddział Ratunkowy) w kwocie 10.000,00 zł-dział 
851, rozdział 85195, paragraf 6300,

c) remont uszkodzonego pieca c.o. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie w kwocie 1.230,00 zł- dział 852, 
rozdział 85219, paragraf 4270,

d) wykonanie oświetlenia do szaletu miejskiego (plac obok Cerkwi-MZGKiM) w kwocie 7.000,00 zł- dział 900, rozdział 90095, 
paragraf 6050.

§ 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 864/LIII/2014

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 8 października 2014 r.

 Rodzaj  Plan dochodów

 Dział  Rozdział  Paragraf  Treść  Kwota

 710    Działalność usługowa  - 35 963,00

  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego  - 35 963,00

   0570  Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  - 35 963,00

 756   
 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  35 963,00

  75615  
 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych

 - 32 831,00

   0310  Podatek od nieruchomości  - 32 831,00

  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

 68 794,00

   0310  Podatek od nieruchomości  68 794,00

 852    Pomoc społeczna  1 230,00

  85219   Ośrodki pomocy społecznej  1 230,00

   0970  Wpływy z różnych dochodów  1 230,00

 Razem:  1 230,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 864/LIII/2014

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 8 października 2014 r.

 Nazwa jednostki sprawozdawczej  LUBACZÓW

 Rodzaj  Plan wydatków

 Dział  Rozdział  Paragraf  Treść  Wartość

 600    Transport i łączność  3 200,00

  60016   Drogi publiczne gminne  3 200,00

   6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  3 200,00

 851    Ochrona zdrowia  0,00

  85195   Pozostała działalność  0,00

   2710
 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących

 - 10 000,00

   6300
 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 10 000,00

 852    Pomoc społeczna  1 230,00

  85219   Ośrodki pomocy społecznej  1 230,00

   4270  Zakup usług remontowych  1 230,00

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - 3 200,00

  90095   Pozostała działalność  - 3 200,00

   6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - 3 200,00

 Razem:  1 230,00
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