UCHWAŁA NR 504/XXVI/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 24 października 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 1.984,00 zł z tytułu:
a) zakupu materiałów i wyposażenia w ramach pozycji "Pomoc społeczna" o kwotę 500 zł - dział 852, rozdz. 85205,
par.4210,
b) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500 zł
- dział 852, rozdz. 85205, par. 4370,
c) wynagrodzeń osobowych pracowników Świetlic szkolnych o kwotę 984,00 zł (fundusz nagród) - dział 854, rozdz. 85401,
par. 4010, tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie - 483,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie - 501,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 1.984,00 zł z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie o kwotę 984,00 zł (fundusz nagród dla nauczycieli) dział 801, rozdz. 80110, par. 4010,
b) wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł - dział 852, rozdz. 85205, par.4170,
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 Nr 1 do Uchwały Nr 504/XXVI/2012
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 24 października 2012 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

801
80110
4010
852
85205

Treść

Wartość

Oświata i wychowanie

984,00

Gimnazja

984,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

984,00

Pomoc społeczna

0,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 500,00

4370
854
85401
4010

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

- 500,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 984,00

Świetlice szkolne

- 984,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 984,00
Razem:

0,00

————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 9F185177-D26D-4662-9C99-019AD04A3AAD. Podpisany
Strona 1

