UCHWAŁA NR 233 / XII / 2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 28 września 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. Zwiększyć dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 24.269 zł z przeznaczeniem na:
 pozostałe odsetki w kwocie 2.612 zł, wpływy w różnych dochodów w kwocie 11.197 zł (otrzymano wpłaty
należności za 2010r.) w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie,
 wpływy z różnych dochodów (otrzymano wpływy za usługi komunalne od osoby mieszkajacej
w pomieszczeniach należących do szkoły) w kwocie 1.340 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie,
 wpływy z różnych opłat (wpłaty z tyt.opłaty za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola  przyjęto
więcej dzieci) w kwocie 9.120 zł w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Lubaczowie.
2. Zmniejszyć dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 34.900 zł z tytułu:
 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ziemi) w kwocie 34.900 zł.
3. Zwiększyć wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę 146.394 z przeznaczeniem na:
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.809 zł w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie,
 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzesełek)
w kwocie 800 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 500 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie,
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.120 zł w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Lubaczowie,
 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.800 zł w Miejskim Przedszkolu Nr 3 Lubaczowie,,
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.285 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w kwocie 38.040 zł w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2011 przez Urząd Miejski w Lubaczowie,
 dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 15.000 zł w Miejskim Domu
Kultury w Lubaczowie,
 dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10.000 zł w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Lubaczowie,
 wydatki inwestycyjne
w kwocie 40.000 zł.

jednostek

budżetowych
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stadionu

w Lubaczowie)

4. Zmniejszyć wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę 157.025 z tytułu:
 zakupu usług pozostałych (transport ziemi) w kwocie 34.900 zł,
 odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 22.000 zł,
 zakupu materiałów i wyposażenia w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi do lat
3 „Maluch” realizowany w roku 2011 przez Urząd Miejski w Lubaczowie w kwocie 17.285 zł,
 zakupu usług remontowych w kwocie 1.800 zł w Miejskim Przedszkolu Nr 3,
 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki
na dziećmi do lat 3 „Maluch” realizowany w roku 2011 przez Urząd Miejski w Lubaczowie w kwocie 38.040 zł,
 zakupu usług pozostałych (schroniska dla zwierząt) w kwocie 3.000 zł,
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 wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (ogrodzenie stadionu miejskiego I etap) w kwocie 40.000 zł.
5. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1 i 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 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 Nr 1 do Uchwały Nr 233 / XII / 2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 28 września 2011 r.
Plan dochodów

Dział

Rozdział

§

700
70005
0870
0920
0970
801
80101
0970
80104
0690
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Temat
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
Wpływy z różnych opłat

Wartość
21 091,00 zł
21 091,00 zł
34 900,00 zł
2 612,00 zł
11 197,00 zł
10 460,00 zł
1 340,00 zł
1 340,00 zł
9 120,00 zł
9 120,00 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 233 / XII / 2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 28 września 2011 r.
Plan wydatków

Dział
700

Rozdział

§

70005
4210
4300
757
75702
8110

801
80101
4170
4210
4280
80104
4210
4210
4270
6050
6050
853
85305
4210
6050
900
90013
4300
921
92109
2480
92116
2480
926
92601
6050
92604
6050

Temat
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Przedszkola
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Schroniska dla zwierząt
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Instytucje kultury fizycznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
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Wartość
21 091,00 zł
21 091,00 zł
13 809,00 zł
34 900,00 zł
22 000,00 zł
22 000,00 zł
22 000,00 zł

44 865,00 zł
1 340,00 zł
40,00 zł
800,00 zł
500,00 zł
46 205,00 zł
9 120,00 zł
17 285,00 zł
1 800,00 zł
1 800,00 zł
38 040,00 zł
55 325,00 zł
55 325,00 zł
17 285,00 zł
38 040,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
25 000,00 zł
15 000,00 zł
15 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
0,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
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