UCHWAŁA NR 25/ III /2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 29 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. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 55.494,00 zł z tytułu:
- odsetek od pożyczek i kredytów Gminy Miejskiej Lubaczów (rozdział 75702, paragraf 8110)w kwocie
35.000,00 zł,
- Dokumentacji "Budowa drogi dojazdwej do osiedla Mickiewicza" (rozdział 60016, paragraf 6050) w kwocie
1.730,00 zł,
- PB Mazury VI ((rozdział 90001, paragraf 4270)) w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatków bieżących na zadaniu "Straż Miejska" (rozdział 75416, paragraf 3020, 4010, 4040, 4110, 4270,
4280, 4410) w kwocie 9.459,00 zł,
- Ogrodzenia cmentarza przy ul. Kościuszki (rozdział 71035, paragraf 6050) w kwocie 2.505,00 zł,
- Wykonania kotłowni gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 (rozdział 80104, paragraf 6050)
w kwocie 3.800,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę 55.494,00 zł z przeznaczeniem na:
- składkę zdrowotną od nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Przebudowa dróg osiedle Przemysłowa"(rozdział
60016, paragraf 6050) w kwocie 285,00 zł,
- usuwanie awarii - kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna na terenie miasta Lubaczowa (rozdział
90001, paragraf 4270) w kwocie 55.209,00 zł.
3. 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 do Uchwały Nr 25/ III /2010
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Plan wydatków

Dział Rozdział
600
60016

§

Temat

-1 445,00 zł

Drogi publiczne gminne

-1 445,00 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
710
71035

75416

757
75702

-2 505,00 zł

Cmentarze

-2 505,00 zł

80104
900
90001

-2 505,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-9 459,00 zł

Straż Miejska

-9 459,00 zł

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-2 000,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

-4 000,00 zł

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 059,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

-1 000,00 zł

4270 Zakup usług remontowych

-400,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych

-600,00 zł

4410 Podróże służbowe krajowe

-400,00 zł

Obsługa długu publicznego

-35 000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

-35 000,00 zł

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
801

-1 445,00 zł

Działalność usługowa
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

754

Wartość

Transport i łączność

-35 000,00 zł

Oświata i wychowanie

-3 800,00 zł

Przedszkola

-3 800,00 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-3 800,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

52 209,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

52 209,00 zł

4270 Zakup usług remontowych

52 209,00 zł
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