UCHWAŁA NR 10 / I / 2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2010 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./
Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2010 rok następujące zmiany:
1. Zwiększa sie dochody budżetu na 2010rok o kwotę 8.211,00 zł z tytułu:
- otrzymania środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania "EUROPA DLA NAS MY DLA EUROPY"
w kwocie 4.086,00 zł ;
- uzyskania dochodu za wypożyczenie płyt drogowych w wysokości 4.125,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 5.684,00 zł na wydatkach bieżących:
- koszennie trawy przed nowym cmentarzem 743,00 zł;
- zakup aktualizacji rocznego abonamentu z opieką autorską dla aplikacji EGB 2.600,00zł;
- Zakup usług związanych z modyfikacją, modernizacją,aranżacją strony inrernetowej miasta 1.000,00 zł;
- Zakup innych nieprzewidziwnych
z oprogramowaniem 1.341,00 zł.
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3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 13.895,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup piasku w wys.2.013,00 zł, oraz wynajem dźwigu i równarki w wys. 2.112,00 zł wykorzystanych do
remony dróg gminnych na osiedlu Mazury i ul.Starzyny;
- zakup drukarki wielofunkcyjnej 4.941,00 zł;
- realizacię zadania "EUROPA DLA NAS MY DLA EUROPY" 4.086,00 zł;
- oczyszczanie miasta 743,00 zł.
4. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 3. Nadzór nad
w Lubaczowie.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10 / I / 2010
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 2 grudnia 2010 r.
Plan dochodów

Dział Rozdział
600
60016

§

Temat

4 125,00 zł

Drogi publiczne gminne

4 125,00 zł

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
750
75075

Wartość

Transport i łączność

4 125,00 zł

Administracja publiczna

4 086,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 086,00 zł

2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy(związków
gmin), powiatów(związków powiatów) samorzadów województw,
pozyskane z innych źródeł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10 / I / 2010
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 2 grudnia 2010 r.
Plan wydatków

Dział

Rozdział

§

600
60016

Temat

Wartość

Transport i łączność

4 125,00 zł

Drogi publiczne gminne

4 125,00 zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 013,00 zł

4270

Zakup usług remontowych

2 112,00 zł

Działalność usługowa

-743,00 zł

Cmentarze

-743,00 zł

710
71035
4300
750

Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-743,00 zł
4 086,00 zł
0,00 zł
-4 941,00 zł
4 941,00 zł
4 086,00 zł

4216

Zakup materiałów i wyposażenia

1 086,00 zł

4306

Zakup usług pozostałych

3 000,00 zł

900
90003
4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

743,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

743,00 zł

Zakup usług pozostałych

743,00 zł
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