UCHWAŁA NR 180/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 117.840,00 zł z tytułu:
- wpływu z usług realizowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie w kwocie 104.840,00 zł
(należności z tytułu funduszu remontowego z lat ubiegłych)
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) w kwocie
3.000,00 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) w kwocie
10.000,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę 1.000,00 zł przeznaczone na szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służbu cywilnej (Straż Miejska).
3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę 118.840,00 zł z przeznaczeniem na:
- różne rozliczenia finansowe (uregulowanie zobowiązań z lat ubiegłych zaciągniętych w ramach rachunku
dochodów własnych Zakładu Gospodarki Lokalowej) w kwocie 104.840,00 zł,
- dotację na pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Lubaczów na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodowie w kwocie 1.000,00 zł,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10.000,00 zł.
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)
w kwocie 3.000,00 zł.
4. 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.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 180/X/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Plan dochodów

Dział Rozdział
700
70005

§

Temat

104 840,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

104 840,00 zł

0830 Wpływy z usług
852
85212

Wartość

Gospodarka mieszkaniowa

104 840,00 zł

Pomoc społeczna

13 000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

13 000,00 zł

0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów

Id: VJNNO-EDSBP-BVIII-HJXZJ-BUDGF. Podpisany

3 000,00 zł
10 000,00 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 180/X/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Plan wydatków

Dział Rozdział
700
70005

§

Temat

104 840,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

104 840,00 zł

8550 Różne rozliczenia finansowe
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412

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

75416

Straż Miejska
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

852
85212

Wartość

Gospodarka mieszkaniowa

104 840,00 zł
0,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł

-1 000,00 zł
-1 000,00 zł

Pomoc społeczna

13 000,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

13 000,00 zł

2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości

Id: VJNNO-EDSBP-BVIII-HJXZJ-BUDGF. Podpisany

10 000,00 zł
3 000,00 zł
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