UCHWAŁA NR 313/XV/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 28 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. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę 8.576,00 zł, w tym:
 z tytułu zakupu pompy do studni głębinowej o kwotę 6.500,00 zł,
 z tytułu uwolnienia się własnych środków na realizację programu "Czas na aktywność w Gminie Miejskiej
Lubaczów" o kwotę 2.076,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2011 rok o kwotę 8.576,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia
i roboty dodatkowe na realizację zadania "Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat
3 "Maluch" realizowany w 2011 roku.
3. 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 do Uchwały Nr 313/XV/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan wydatków

Dział

Rozdział

§

400
40002
6060
852
85214
3119
853
85305
4210
6050

Id: YFNQELGNIZEMILVQAFCJWFSGG. Podpisany

Temat
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wartość
6 500,00 zł
6 500,00 zł
6 500,00 zł
2 076,00 zł
2 076,00 zł
2 076,00 zł
8 576,00 zł
8 576,00 zł
3 576,00 zł
5 000,00 zł
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