Uchwała Nr XXV/252/2008
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 9 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy Lubaczów na 2008 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

o kwotę 292.840 zł

- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych

o kwotę 292.840 zł

2. Zwiększyć wydatki

o kwotę 292.840 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

o kwotę 292.840 zł

3. Kwoty dochodów i wydatków budŜetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej
określa załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Zwiększyć nakłady w spisie zadań inwestycyjnych przyjętych na 2008 rok:
– „Dział 400 rozdział 40002 § 6050 pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej i Stacji
Uzdatniania Wody na osiedlu Huta Kryształowa” o kwotę 232.298 zł,
– „Dział 400 rozdział 40002 § 6050 pn.: „Remont sieci wodociągowej osiedle Sportowe
Basznia Dolna” o kwotę 60.542 zł.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji BudŜetowej Rady Gminy
Lubaczów.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Roman Cozac

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/252/2008
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 9 października 2008 r.

Klasyfikacja budŜetowa
Zwiększyć dochody
Dz. 400
Rozdz. 40002
§ 6290

Zwiększyć wydatki
Dz. 400
Rozdz. 40002
§ 6050

o kwotę

292.840 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
o kwotę
Dostarczanie wody
o kwotę
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów),samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
o kwotę

292.840 zł

o kwotę

292.840 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
o kwotę
Dostarczanie wody
o kwotę
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę

292.840 zł
292.840 zł
292.840 zł

292.840 zł
292.840 zł

Przewodniczący Rady
Roman Cozac

