UCHWAŁA NR 302/XV/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 21 grudnia 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  4.619,00 zł w tytułu otrzymania wyższych wpływów
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę  112.210,00 zł z tytułu:
 zakupu wozu asenizacyjnego do wody pitnej w kwocie 23.000,00 zł,
 zakupu koszy ulicznych i znaków ruchu  system informacji lokalnej ul. Przemysłowa, Za koleją, Mazury,
Mazury VI w kwocie 12.000,00 zł,
 koszenie poboczy w kwocie 2.457 zł,
 wynagrodzeń komisji urbanistycznej ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP w kwocie 2.653,00 zł,
 przygotowania dokumentów do wniosków w ramach RPO, zakupu map, wypisów, wyrysów, ogłoszeń
prasowych, opinii koreferatów oraz MPZP Sudel w kwocie 36.500,00 zł,
 podróży służbowych krajowych (Urzędy wojewódzkie) w kwocie 100,00 zł,
 zakupu materiałów w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie 500,00 zł,
 budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją ul. Mickiewicza w kwocie 25.500,00 zł,
 dotacji celowej dla Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na "Wykonanie oświtlenia ulicznego w miejscowości
Bałaje" w kwocie 9.500,00 zł,
3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę  116.829,00 zł, w tym:
 Dokumentację techniczną sieci wodociągowej dwustronnego zasilania w wodę w Mieście Lubaczów i Gminie
Lubaczów w kwocie 3.500,00 zł,
 wykonanie oznakowania – ustawienie znaków drogowych miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych w ilości
8 kpl. i ustawienie znaków drogowych ograniczenia prędkości i tonażu – 2 kpl. na terenie miasta w kwocie
5.001,00 zł,
 wykonanie oznakowania dróg polnych na przejazdach kolejowych – 2 kpl. w kwocie 3.444,00 zł, oraz
wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja wjazdu na drogę polną przy ulicy Żuki w kwocie 2.324,00 zł,
 Modernizacja pomieszczeń biurowych przy ul. Rynek 23 i Żeromskiego w kwocie 25.500,00 zł,
 zakup okularów Urzędy Wojewódzkie (środki własne) w kwocie 600,00 zł,
 wynagrodzenia osobowe pracowników (Urzędy wojewódzkie) w kwocie 3.320,00 zł oraz składki na
ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.043,00 zł,
 wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w kwocie 64.378,00 zł,
 audyt energetyczny (przedszkola) w kwocie 1.500,00 zł,
 tablice informacyjne na zadaniu "Budowa kanalizacji Piaski" w kwocie 1.600,00 zł,
 zakupu włazu żeliwnego na kanalizacji deszczowej na osiedlu Słowackiego i wykonanie wymiany 2 pokryw na
kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej, oraz wykonanie kratki ściekowej kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej
w ramach wydatków związnych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie
4.619,00 zł.
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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 302/XV/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Plan dochodów

Dział

Rozdział

§

900
90019
0690

Temat
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
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Wartość
4 619,00 zł
4 619,00 zł
4 619,00 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 302/XV/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Plan wydatków
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§
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Temat
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Drogi wewnetrzne
Zakup usług pozostałych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Podróże służbowe krajowe
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zarządzanie kryzysowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Zakup materiałów i wyposażenia

Id: CRFVFWJEERCLQZBZQCJSZUZTE. Podpisany

Wartość
19 500,00 zł
19 500,00 zł
3 500,00 zł
23 000,00 zł
3 688,00 zł
6 999,00 zł
12 000,00 zł
5 001,00 zł
3 311,00 zł
3 311,00 zł
25 500,00 zł
25 500,00 zł
25 500,00 zł
39 153,00 zł
39 153,00 zł
75,00 zł
8,00 zł
2 570,00 zł
36 500,00 zł
69 241,00 zł
4 863,00 zł
600,00 zł
3 320,00 zł
1 043,00 zł
100,00 zł
64 378,00 zł
64 378,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
28 781,00 zł
1 600,00 zł
1 600,00 zł
35 000,00 zł
25 500,00 zł
9 500,00 zł

4 619,00 zł
400,00 zł
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4270

Zakup usług remontowych
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4 219,00 zł
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