UCHWAŁA NR 731/XLI/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz
594 z późn. zm. )
Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2013 rok następujące zmiany:
1) Zmniejsza się dochody budżetu na 2013 rok o kwotę: 265.448,00 zł z tytułu:
a) wpływu z usług - dostawa wody w kwocie 49.672,00 zł - dział 400, rozdział 40002, paragraf 0830
b) wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mienia
komunalnego w kwocie 60.000,00 zł - dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770
c) wpływu z opłaty skarbowej w kwocie 14.232,00 zł - dział 756, rozdział 75618, paragraf 0410
d) wpływu z opłaty targowej w kwocie 15.435,00 zł - dział 756, rozdział 75618, paragraf 0430
e) wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 126.109,00 zł - dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490
2) Zwiększa się dochody budżetu na 2013 rok o kwotę: 83.904,00 zł z tytułu:
a) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami - udostępnienie danych osobowych w kwocie 60,00 zł - dział 750, rozdział 75011, paragraf 2360
b) wpływu z różnych opłat - koszty upomnień w kwocie 1.982,00 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 0690
c) wpływu ze sprzedaży składników majątkowych - wyższe wpływy ze sprzedaży samochodu w kwocie 135,00 zł - dział 750,
rozdział 75023, paragraf 0870
d) wpływu z różnych dochodów - prowizja płatnika w kwocie 106,00 zł - dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970
e) wpływu z usług - reklamy w kwocie 20,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 0830
f) pozostałych odsetek - wpływ z korzystania z subdomen w kwocie 2,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 0920
g) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł - dział 756, rozdział 75601, paragraf 0910
h) podatku od nieruchomości w kwocie 39.777,00 zł - dział 756, rozdział 75615, paragraf 0310
i) wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata
prolongacyjna w kwocie 77,00 zł - dział 756, rozdział 75615, paragraf 0490
j) odsetek od nieterminowych wpłat z tytuły podatków i opłat w kwocie 5.732,00 zł - dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910
k) wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata
prolongacyjna w kwocie 30,00 zł - dział 756, rozdział 75616, paragraf 0490
l) odsetek do nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.700,00 zł - dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910
m) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 278,00 zł - dział 756, rozdział 75618, paragraf 0910
n) pozostałych odsetek - odsetki od opłaty adiacenckiej w kwocie 1.040,00 zł - dział 756, rozdział 75618, paragraf 0920
o) wpływu z różnych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych - podatek VAT w kwocie 7.200,00 zł - dział 758, rozdział 75814,
paragraf 0970
p) otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3.815,00 zł - dział 851, rozdział 85154, paragraf
0960
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q) wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie
750,00 zł - dział 851, rozdział 85154, paragraf 2910
r) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne w kwocie 19.000,00 zł - dział 852, rozdział 85212,
paragraf 2360
s) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami - usługi opiekuńcze w kwocie 100,00 zł - dział 852, rozdział 85228, paragraf 2360
3) Zmniejsza się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę: 261.544,00 zł z tytułu:
a) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 5.435,00 zł - dział 851, rozdział
85154, paragraf 6050
b) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w kwocie 126.109,00 zł - dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050
c) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - budowa zespołu basenów otwartych z zapleczem na terenach rekreacyjnosportowych ul. Kolejowa w kwocie 130.000,00 zł - dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050
4) Zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę: 80.000,00 zł z tytułu:
a) zakupu usług pozostałych - promocja w kwocie 20.000,00 zł - dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300
b) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych Termomodernizacja obiektów jednostek oświatowych Gminy Miejskiej
Lubaczów - termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 2 - 2013 rok, Miejskie
Przedszkole nr 1 i nr 3 - 2014 rok - roboty dodatkowe instalacja odgromowa w Miejskim Przedszkolu nr 1 i nr 3 w kwocie
50.000,00 zł - dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050
c) wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 zł - dział 851, rozdział 85154, paragraf 6060
§ 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 z życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 731/XLI/2013
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rodzaj
Dział

Plan dochodów
Rozdział

Paragraf

400
40002
0830
700
70005
0770
750

Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 49 672,00

Dostarczanie wody

- 49 672,00

Wpływy z usług

- 49 672,00

Gospodarka mieszkaniowa

- 60 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 60 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Administracja publiczna

75011

Urzędy wojewódzkie
2360

75023

Kwota

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- 60 000,00
2 305,00
60,00
60,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 223,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 982,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

135,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

106,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

22,00

0830

Wpływy z usług

20,00

0920

Pozostałe odsetki
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

756

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75601
0910

2,00
- 105 042,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

100,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
75615

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

45 586,00

jednostek organizacyjnych
0310
0490
0910

Podatek od nieruchomości
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

39 777,00
77,00
5 732,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
75616

podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od

3 730,00

osób fizycznych
0490
0910

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

75618

terytorialnego na podstawie ustaw
0410

Wpływy z opłaty skarbowej
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0430
0490

Wpływy z opłaty targowej

- 15 435,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- 126 109,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0920

Pozostałe odsetki

1 040,00

Różne rozliczenia

7 200,00

Różne rozliczenia finansowe

7 200,00

Wpływy z różnych dochodów

7 200,00

Ochrona zdrowia

4 565,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 565,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

3 815,00

758
75814
0970
851
85154
0960

278,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
2910

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

750,00

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
852

Pomoc społeczna

19 100,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki

85212

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2360

85228

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2360

19 000,00
100,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Razem:
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 731/XLI/2013
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rodzaj
Dział

Plan wydatków
Rozdział

Paragraf

750
75075
4300
801
80104
6050
851
85154

Treść

Wartość

Administracja publiczna

20 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20 000,00

Zakup usług pozostałych

20 000,00

Oświata i wychowanie

50 000,00

Przedszkola

50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

Ochrona zdrowia

4 565,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 565,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 5 435,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

900
90002
6050
926
92601
6050

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 126 109,00

Gospodarka odpadami

- 126 109,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 126 109,00

Kultura fizyczna

- 130 000,00

Obiekty sportowe

- 130 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 130 000,00
Razem:
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