Uchwała Nr XVI/187/2011
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 29 grudnia 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
- Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat

o kwotę
o kwotę

200 000 zł
200 000 zł

2. Zmniejszyć planowany deficyt budżetu Gminy Lubaczów na koniec 2011 roku o kwotę 200.000
zł oraz przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego
deficytu o kwotę 200 000 zł.
3. Zwiększyć rozchody budżetu w kwotę 200 000 zł z tego:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” o kwotę 200 000 zł;
4. Zmienia się przychody budżetu z tego:
- § 952 Zmniejszyć „Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym”
na finansowanie deficytu budżetu o kwotę 200 000 zł,
- § 952 Zwiększyć „Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym”
na finansowanie spłat zaciągniętych wcześniej rat kredytów i pożyczek o kwotę 200 000 zł.
5. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego
deficytu o kwotę 200 000 zł.
6. Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie spłat zaciągniętych
wcześniej rat kredytów i pożyczek o kwotę 200 000 zł.
7. Kwoty dochodów budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1
do uchwały.

§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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/187/2011
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa
1. Zwiększyć dochody
Dz. 756

Rozdz. 75615

§ 0910

o kwotę

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
o kwotę
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
o kwotę
Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu
podatków i opłat
o kwotę

200 000 zł

200 000 zł

200 000 zł
200 000 zł

