UCHWAŁA NR 811/XLVII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2014 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
549 z późn. zm.)
Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2014 rok następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetu na 2014 rok w kwocie 1.649.718,90 zł z tytułu:
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Przebudowa dróg
gminnych Nr 104953R ul. Rejtana, nr 104955R ul. Wyspiańskiego, nr 104955R ul. Podzamcze w Lubaczowie" w kwocie
68.349,00 zł - dział 600, rozdz. 60016, par. 6300,
- dotacji celowej 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 (projekt
"Rewitalizacja Miasta Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych Miasta Lubaczów, Gminy
Lubaczów oraz rekultywację terenów posiarkowych powiatu Jaworowskiego i Nowy Rozdił") w kwocie 1.581.369,90 zł dział 900, rozdz. 90095, par. 6207,
2) zmniejsza się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 701.449,00 zł przeznaczone na:
- zakup koparko- ładowarki w kwocie 113.100,00 zł - dział 400, rozdz. 40002, par. 6060,
- wykonanie otworu rozpoznawczego R2 w kwocie 95.000,00 zł - dział 400, rozdz. 40002, par. 6050,
- "Przebudowę dróg gminnych Nr 104953R ul. Rejtana, nr 104955R ul. Wyspiańskiego, nr 104955R ul. Podzamcze
w Lubaczowie" w kwocie 493.349,00 zł - dział 600, rozdz. 60016, par. 6050,
3) zwiększa się wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 679.109,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania " Budowa
kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słowackiego, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
dla zabudowy mieszkaniowej osiedla mieszkaniowego "Mazury VI" i poprawa systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę
poprzez modernizację infrastruktury hydroforni Lubaczów w kwocie 679.109,00 zł - dział 900, rozdz. 90001, par. 6050,
4) zwiększa się deficyt budżetu na 2014 rok o kwotę 1.627.378,90 zł,
5) zwiększa się przychody budżetu na 2014 rok o kwotę 1.627.378,90 zł, w tym z tytułu wolnych środków o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (paragraf 9500) w kwocie 1.627.378,90 zł.
§ 2. Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 1-3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 4. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 811/XLVII/2014
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 28 maja 2014 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

LUBACZÓW

Data podjęcia

2014-05-28

Rodzaj

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

600
60016

Treść

Kwota

Transport i łączność

- 68 349,00

Drogi publiczne gminne

- 68 349,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
6300

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

- 68 349,00

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
900
90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1 581 369,90

Pozostała działalność

- 1 581 369,90

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.

- 1 581 369,90

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
- 1 649 718,90
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 811/XLVII/2014
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 28 maja 2014 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

LUBACZÓW

Data podjęcia

2014-05-28

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

400
40002

Treść

Wartość

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 208 100,00

Dostarczanie wody

- 208 100,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 113 100,00

Transport i łączność

- 493 349,00

Drogi publiczne gminne

- 493 349,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 493 349,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

679 109,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

679 109,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

679 109,00

600
60016
6050
900
90001
6050

- 95 000,00

Razem:
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- 22 340,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 811/XLVII/2014
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 28 maja 2014 r.

Paragraf
9500
9520

Treść
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym

Id: DFCBBA01-DC24-4EDF-A43B-4E6F34449607. Podpisany

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

0,00

1.627.378,90

1.627.378,90

3.870.845,72

0,00

3.870.845,72

Razem: 3.870.845,72

Razem:1.627.378,90

Razem: 5.498.224,62
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