UCHWAŁA NR 22/III/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 22 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 się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 126.524,00 zł, w tym z tytułu:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.116 zł,
- dzierżawy handlowej w kwocie 11.697 zł,
- pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w kwocie 1.500 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w kwocie 305 zł,
- sprzedaży drewna opałowego w kwocie 223 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 30 zł,
- prowizji płatnika w kwocie 208 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) w kwocie 3.123 zł oraz odsetek w kwocie 11
zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 73.159 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 5.497 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.154 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 296 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 4.650 zł,
- darowizn z przeznaczeniem na zakup sprzętu do siłowni w kwocie 225 zł,
- pozostałych odsetek oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 16.500 zł,
- dochodów Gminy Miejskiej Lubaczów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) w kwocie 2.030 zł,
- pozostałych odsetek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 430 zł,
- prowizji płatnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 50 zł,
- usług opiekuńczych w kwocie 320 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 6.548 zł, w tym:
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1.548 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 1.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 4.000 zł.
3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 119.976,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup wyposażenia do siłowni - zadanie "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 225 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2009 rok
w kwocie 103.251 zł,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń społecznych w kwocie 12.500 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.000 zł
4. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 3. Nadzór nad
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Plan dochodów

Dział Rozdział
600
60016

§

Temat

2 116,00 zł

Drogi publiczne gminne

2 116,00 zł

0970 Wpływy z różnych dochodów
700
70005

11 954,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11 954,00 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

11 697,00 zł

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości

-1 548,00 zł

0970 Wpływy z różnych dochodów
71035

253,00 zł
253,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

208,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
0340 Podatek od środków transportowych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

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
0310 Podatek od nieruchomości
0330 Podatek leśny
0360 Podatek od spadków i darowizn

851

30,00 zł
208,00 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
75601

223,00 zł

Administracja publiczna
0970 Wpływy z różnych dochodów

756

305,00 zł

Cmentarze
0920 Pozostałe odsetki

75023

1 500,00 zł

Działalność usługowa
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

750

2 116,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

0920 Pozostałe odsetki
710

Wartość

Transport i łączność

208,00 zł
85 890,00 zł

3 134,00 zł
3 123,00 zł
11,00 zł
24 258,00 zł

18 659,00 zł
5 497,00 zł
-1 000,00 zł
1 102,00 zł
58 498,00 zł

54 500,00 zł
296,00 zł
-4 000,00 zł

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

4 650,00 zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 052,00 zł

Ochrona zdrowia
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225,00 zł
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85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

852
85212

19 330,00 zł

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

18 500,00 zł

0970 Wpływy z różnych dochodów
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
85228

225,00 zł

Pomoc społeczna

0920 Pozostałe odsetki

85219

225,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
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4 000,00 zł
12 500,00 zł
2 000,00 zł
480,00 zł
430,00 zł
50,00 zł
350,00 zł
320,00 zł
30,00 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Plan wydatków

Dział Rozdział
758
75807

§

Temat

103 251,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

103 251,00 zł

2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za
lata poprzednie
851
85154

85212

103 251,00 zł

Ochrona zdrowia

225,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

225,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
852

Wartość

Różne rozliczenia

225,00 zł

Pomoc społeczna

16 500,00 zł

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

16 500,00 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
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12 500,00 zł
4 000,00 zł
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