UCHWAŁA NR 587/XXX/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 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 2013 rok następujące zmiany:
1) zmniejsza się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 179.450,00 zł z tytułu zakupu energii - dział 900, rozdz. 90015, par.
4260,
2) zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 179.450,00 zł z przeznaczeniem na:
a) "Przebudowę linii napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych 0,4
kV łącznie z oświetleniem ulicznym w mieście Lubaczów I etap ul. Mickiewicza i Leśnej" w kwocie 146.000,00 zł - dział
900, rozdz. 90015, par. 6050,
b) "Dokumentację techniczną – projekt przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Lubaczowie ul. Leśnej (od ul.
Szopena do "bloku szpitalnego") w kwocie 18.450,00 zł - dział 900, rozdz. 90015, par. 6050,
c) dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Lubaczów w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania publicznego w 2013
roku pn.: "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bałaje" - dział 900, rozdz. 90015, par. 6300,
3) zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 587/XXX/2013
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 27 lutego 2013 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

900
90015

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

4260

Zakup energii

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6300

Wartość

- 179 450,00
164 450,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Razem:
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15 000,00
0,00
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