Uchwała Nr X/90/2007
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w bud ecie gminy Lubaczów na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pó niejszymi zmianami/
Rada Gminy Lubaczów
postanawia, co nast puje:
§1
1. Zwi ksza si wydatki
z przeznaczeniem na:
- wydatki maj tkowe na pomoc finansow dla Powiatu
w Lubaczowie
- wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
- zakup materiałów
- opracowanie planów odnowy miejscowo ci Krowica Sama
i Bałaje
- opracowanie planu zaopatrzenia w energie elektryczn
i sporz dzenie audytu energetycznego

o kwot

166.701 zł

o kwot
o kwot
o kwot

60.000 zł
90.000 zł
300 zł

o kwot

3.500 zł

o kwot

12.901 zł

2. Zmniejsza si nadwy k bud etu Gminy Lubaczów
na koniec 2007 roku
o kwot

166.701 zł

3. Zwi ksza si przychody

166.701 zł

o kwot

a) § 955 Przychody z tytułu innych rozlicze
krajowych o kwot 166.701 zł
Przychody dotycz wolnych rodków jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku
bie cym jednostki samorz du terytorialnego, wynikaj cej z rozlicze kredytów
i po yczek z lat ubiegłych.
4. Kwoty dochodów i wydatków bud etowych w dostosowaniu do klasyfikacji
bud etowej okre la zał cznik Nr 1 do uchwały.
5. Zwi kszy nakłady w spisie zada inwestycyjnych przyj tych na 2007 rok:
- Dział 700 rozdział 70005 § 6050 pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej
i studium wykonalno ci dla Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego (uzbrojenie terenu)”
o kwot 20.000 zł

– „Dział 900 rozdział 90001 § 6050 pn.: „Budowa oczyszczalni cieków w Zału u Gm.
Lubaczów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowo ciach: Basznia Dolna, Młodów,
Zału e” o kwot 70.000 zł.
§2
Wykonanie uchwały zleca si Wójtowi Gminy Lubaczów.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza si Komisji Bud etowej Rady Gminy
Lubaczów.
§4
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady
Roman Cozac

Zał cznik Nr 1
do Uchwały Nr X/90/2007
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Klasyfikacja bud etowa
Zwi kszy wydatki

o kwot

166.701 zł

Dz. 600

Transport i ł czno

o kwot

60.000 zł

Rozdz. 60014

Drogi publiczne powiatowe

o kwot

60.000 zł

§ 6300

Wydatki na pomoc finansow udzielona
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego
na dofinansowanie własnych zada
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
o kwot

60.000 zł

Dz. 700
Rozdz. 70005
§ 4300

Działalno usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych

o kwot
o kwot
o kwot

16.401 zł
16.401 zł
16.401 zł

Dz. 710
Rozdz. 71004
§ 4210
§ 6050

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
Zakup materiałów i wyposa enia
Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

o kwot
o kwot
o kwot
o kwot

20.300 zł
20.300 zł
300 zł
20.000 zł

Dz. 900
Rozdz. 90001
§ 6050

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
o kwot
Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych o kwot

70.000 zł
70.000 zł
70.000 zł

Przewodnicz cy Rady
Roman Cozac

