
UCHWAŁA NR 876/LIV/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 29 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) zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 63.986,30 zł z tytułu:

a) zakup usług remontowych w MZGKiM w kwocie: 14.070,30 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4270,

b) podatku od nieruchomości w MZGKiM w kwocie: 296,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 4480,

c) zakupu usług remontowych w MZGKiM w kwocie: 19.000,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4270,

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

e) podatku od nieruchomości w MZGKiM w kwocie: 5.900,00 zł - dział 710, rozdział 71035, paragraf 4480,

f) składek na Fundusz pracy w MZGKiM w kwocie: 2.500,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4120,

g) zakupu materiałów i wyposażenia w MZGKiM w kwocie: 9.840,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4210,

h) różnych opłat i składek w MZGKiM w kwocie: 4.000,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4430,

i) podatku od nieruchomości w MZGKiM w kwocie: 5.000,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4480,

j) zakupu usług pozostałych w MZGKiM w kwocie: 1.157,00 zł - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300,

k) zakupu materiałów i wyposażenia w MZGKiM w kwocie: 1.223,00 zł - dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210,

2) zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 63.986,30 zł z tytułu:

a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w MZGKiM w kwocie: 296,00 zł - dział 400, rozdział 
40002, paragraf 4700,

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - przebudowa sieci wodociągu ø160 pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Orzeszkowej 
w MZGKiM w kwocie: 14.070,30 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 6050,

c) zakupu usług pozostałych w MZGKiM w kwocie: 20.000,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300,

d) składek na Ubezpieczenia Społeczne w MZGKiM w kwocie: 280,00 zł - dział 710, rozdział 71035, paragraf 4110,

e) składek na Fundusz Pracy w MZGKiM w kwocie: 45,00 zł - dział 710, rozdział 71035, paragraf 4120,

f) zakupu usług pozostałych w MZGKiM w kwocie: 5.575,00 zł - dział 710, rozdział 71035, paragraf 4300,

g) wynagrodzeń osobowych pracowników w MZGKiM w kwocie: 3.900,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4010,

h) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w MZGKiM w kwocie: 4.000,00 zł - dział 900, rozdział 90001, 
paragraf 4390,

i) opłat na rzecz budżetów jednostek budżetowych w MZGKiM w kwocie: 144,00 zł - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4520,

j) szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w MZGKiM w kwocie: 296,00 zł - dział 900, rozdział 
90001, paragraf 4700,

k) wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w MZGKiM w kwocie: 13.000,00 zł - dział 900, rozdział 90001, 
paragraf 6060,

l) wynagrodzeń osobowych pracowników w MZGKiM w kwocie: 430,00 zł - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4010,

m) składek na ubezpieczenia społeczne w MZGKiM w kwocie: 675,00 zł - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4110,

Id: F00551D1-847B-4A4F-9B16-D6004C39B0C0. Podpisany Strona 1



n) składek na Fundusz Pracy w MZGKiM w kwocie: 52,00 zł - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4120,

o) wynagrodzeń osobowych pracowników w MZGKiM w kwocie: 400,00 zł - dział 900, rozdział 90004, paragraf 4010,

p) składek na ubezpieczenia społeczne w MZGKiM w kwocie: 811,00 zł - dział 900, rozdział 90004, paragraf 4110,

q) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w MZGKiM w kwocie: 12,00 zł - dział 900, rozdział 90004, 
paragraf 4390,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczów.

§ 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 do Uchwały Nr 876/LIV/2014

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 29 października 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  -14 070,30

   4480  Podatek od nieruchomości  - 296,00

   4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej  296,00

   6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  14 070,30

 700    Gospodarka mieszkaniowa  0,00

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami  0,00

   4270  Zakup usług remontowych  - 19 000,00

   4300  Zakup usług pozostałych  20 000,00

   4480  Podatek od nieruchomości  - 1 000,00

 710    Działalność usługowa  0,00

  71035   Cmentarze  0,00

   4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  280,00

   4120  Składki na Fundusz Pracy  45,00

   4300  Zakup usług pozostałych  5 575,00

   4480  Podatek od nieruchomości  - 5 900,00

 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  0,00

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód  0,00

   4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  3 900,00

   4120  Składki na Fundusz Pracy  - 2 500,00

   4210  Zakup materiałów i wyposażenia  - 9 840,00

   4390  Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  4 000,00

   4430  Różne opłaty i składki  - 4 000,00

   4480  Podatek od nieruchomości  - 5 000,00

   4520  Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  144,00

   4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej  296,00

   6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  13 000,00
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  90003   Oczyszczanie miast i wsi  0,00

   4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  430,00

   4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  675,00

   4120  Składki na Fundusz Pracy  52,00

   4300  Zakup usług pozostałych  - 1 157,00

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  0,00

   4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników  400,00

   4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  811,00

   4210  Zakup materiałów i wyposażenia  - 1 223,00

   4390  Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  12,00

 Razem:  0,00
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-2003310366

Imię: Zdzisław
Nazwisko: Cioch
Instytucja: Gmina Miejska w Lubaczowie
Województwo: podkarpackie
Miejscowość: Lubaczów
Data podpisu:  30 października 2014 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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