UCHWAŁA NR 178/X/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2011 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 2011 rok następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 20.465,00 zł z tytułu:
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe
w kwocie 60,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 460,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.360,00 zł,
- kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w związku z utworzeniem nowego oddziału w Miejskim
Przedszkolu Nr 2 w Lubaczowie w kwocie 11.340,00 zł
- opłaty za wyżywienie w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w kwocie 7.245,00 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok w kwocie 20.465,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w związku z utworzeniem nowego
oddziału oraz zakup środków żywności.
3. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 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.

Id: JLBAU-CYBAO-MQAKF-DGZNH-TVVHS. Podpisany

Strona 1 z 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 178/X/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Plan dochodów

Dział Rozdział
756

§

Temat
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

75601
75615

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

40,00 zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

40,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

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
0360 Podatek od spadków i darowizn
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

801
80104

Wartość
1 880,00 zł

460,00 zł

460,00 zł
1 380,00 zł

1 360,00 zł
20,00 zł

Oświata i wychowanie

18 585,00 zł

Przedszkola

18 585,00 zł

0690 Wpływy z różnych opłat
0830 Wpływy z usług
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11 340,00 zł
7 245,00 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 178/X/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Plan wydatków

Dział

Rozdział

§

801
80104

Temat

Wartość

Oświata i wychowanie

20 465,00 zł

Przedszkola

20 465,00 zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4220

Zakup środków żywności

7 245,00 zł

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 262,00 zł
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10 000,00 zł
1 722,00 zł
236,00 zł
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