Uchwała Nr XI/129/2011
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
Rada Gminy Lubaczów
postanawia, co następuje:
§1
1. Zwiększyć dochody
- pomoc finansowa w ramach działania Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów :
-„Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Krowicy Samej na
potrzeby działalności kulturalnej oraz organizacja szkolenia ”
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisich Jamach
2. Zwiększyć wydatki
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę

39 800 zł

o kwotę
o kwotę

18 500 zł
21 300 zł

o kwotę
o kwotę

39 800 zł
39 800 zł

3. Kwoty wydatków budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa
załącznik nr 1 do Uchwały.
4. Zwiększyć nakłady w spisie zadań inwestycyjnych na 2011 r.:
- dział 921 rozdział 92195 § 6067 pn. : „Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Krowicy Samej
na potrzeby działalności kulturalnej oraz organizacja szkolenia ” o kwotę 18.500 zł,
- dział 921 rozdział 92195 § 6067 pn. : „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisich Jamach”
o kwotę 21.300 zł.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Lubaczów
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2
Załącznik Nr 1
do Uchwały XI/129/2011
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 27 lipca 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa
Zwiększyć dochody
Dz.

921

Rozdz.
§

92195
6297

Zwiększyć wydatki
Dz.
921
Rozdz.
§

92195
6067

o kwotę

39 800 zł

o kwotę
o kwotę

39 800 zł
39 800 zł

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
o kwotę

39 800 zł

o kwotę

39 800 zł

o kwotę
o kwotę

39 800 zł
39 800 zł

o kwotę

39 800 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostała działalność

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

