Uchwała Nr XI/130/2011
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
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu dla
OSP w Młodowie
- pomoc finansowa z budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie
na zakup samochodu dla OSP w Młodowie

o kwotę

23 000 zł

o kwotę

22 000 zł

o kwotę

1 000 zł

2. Zwiększyć wydatki
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę
o kwotę

23 000 zł
23 000 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 754 rozdział 75412 § 6230 pn. „Dotacja na zakup samochodu dla OSP Młodów”
o kwotę 23.000 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/130/2011
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 27 lipca 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa
Zwiększyć dochody

o kwotę
Dz.
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
o kwotę
§
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwotę
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę

23 000 zł
23 000 zł
23 000 zł

Zwiększyć wydatki
Dz.
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
§
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych

o kwotę
o kwotę
o kwotę

23 000 zł
23 000 zł
23 000 zł

o kwotę

23 000 zł

1 000 zł

22 000 zł

