UCHWAŁA NR 547/XXVIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 19 grudnia 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 dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 452,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich (Aneks do umowy „PseAP - Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej”) - dział 720, rozdz. 72095, par. 6207,
2) zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 531,00 zł w związku z:
a) wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych w kwocie 452,00 zł (zadanie: „PseAP - Podkarpacki System eAdministracji Publicznej”) - dział 720, rozdz. 72095, par. 6057,
b) wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych w kwocie 79,00 zł (zadanie: „PseAP - Podkarpacki System eAdministracji Publicznej”) - dział 720, rozdz. 72095, par. 6059,
3) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 79,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych na zadanie: „Ogrodzenie cmentarza przy ul. Kościuszki” - dział 710, rozdz. 71035, par. 6050,
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 547/XXVIII/2012
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

720
72095

Treść

Kwota

Informatyka

- 452,00

Pozostała działalność

- 452,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
6207

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.

- 452,00

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Razem:
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- 452,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 547/XXVIII/2012
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

710
71035
6050
720

Treść

Wartość

Działalność usługowa

79,00

Cmentarze

79,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

79,00

Informatyka

- 531,00

Pozostała działalność

- 531,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 452,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 79,00

72095

Razem:
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- 452,00
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