UCHWAŁA NR 282/XIV/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 23 listopada 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  69.046,00 zł z tytułu otrzymania wyższych wpływów
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 47.546,00 zł, dorowizn na zakup
wyposażenia do sali rehabilitacyjnej w kwocie 1.500,00 zł oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych
(świdaczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) wraz z odsetkami w kwocie 20.000,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę 40.000,00 zł przeznaczone na: koszty postępowania
geodezyjnego w kwocie 5.000,00 zł, opłaty sądowe (gospodarka nieruchomościami) w kwocie 5.000,00 zł oraz
dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 30.000,00 zł przeznaczonej na zakup
wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo  Leczniczego przy SP ZOZ.
3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę  109.046,00 zł z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych w kwocie 11.850,00 zł,
 zakup materiałow i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych w Urzędzie Miejskim
w Lubaczowie w kwocie 10.000,00 zł,
 zakup materiałow i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych realizowanych w ramach programu
"Przeciwdziałania alkoholizmowi" w kwocie 49.046,00 zł,
 wydatków majątkowych (opracowanie studium wykonalności, dokumentacja konkursu) dla Projektu "Rozwój
przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz
rekultywację terenów zdegradowanych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdił" w kwocie 18.150,00 zł.
4. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 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 282/XIV/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 23 listopada 2011 r.
Plan dochodów

Dział
756

Rozdział

§

75618
0480
851
85154
0960
852
85212

0920
0970

Temat
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów

Id: KIHWHCSZCZKZYLKMPPSEPXCPU. Podpisany

Wartość
47 546,00 zł

47 546,00 zł
47 546,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł

5 000,00 zł
15 000,00 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 282/XIV/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 23 listopada 2011 r.
Plan wydatków

Dział
700

Rozdział

§

70005
4300
4610
750
75023
4010
4210
4300
4360
4370
851
85117
6300

85154
4210
4300
852
85212
2910
4560
900
90095
6050

Temat
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Ochrona zdrowia
Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Id: KIHWHCSZCZKZYLKMPPSEPXCPU. Podpisany

Wartość
10 000,00 zł
10 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
21 850,00 zł
21 850,00 zł
11 850,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
4 000,00 zł
19 046,00 zł
30 000,00 zł
30 000,00 zł

49 046,00 zł
4 046,00 zł
45 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
15 000,00 zł
5 000,00 zł
18 150,00 zł
18 150,00 zł
18 150,00 zł
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