UCHWAŁA NR 366/XVII/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2012 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 2012 rok następujące zmiany:
1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 65.100,00 zł, w tym z tytułu:
 wydatków na zakupy inwestycyjne (wykup gruntu pod drogi) w kwocie 50.000,00 zł,
 dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie w kwocie 8.000,00 zł,
 dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie w kwocie 7.100,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 65.100,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową
z budżetu miasta Lubaczowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Lubaczowie.
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 366/XVII/2012
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 lutego 2012 r.
Plan wydatków

Dział
700

Rozdział

§

70005
6060
921
92109
2480
92116
2480
6220

Temat
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
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
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
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Wartość
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
8 000,00 zł
8 000,00 zł
58 000,00 zł
7 100,00 zł
65 100,00 zł
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