Uchwała Nr XXXV/347/2009
Rady Gminy Lubaczów
z dnia24 lipca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy Lubaczów na 2009 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. Zwiększa się wydatki

o kwotę

79.804 zł

na zadania:
- pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego

o kwotę 61.804 zł

- pomoc finansowa dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

o kwotę 10.000 zł

- dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę

8.000 zł

2. Zwiększa się deficyt budŜetu Gminy Lubaczów
na koniec 2009 roku

o kwotę

79.804 zł

3. Zwiększa się przychody budŜetu

o kwotę

79.804 zł

a) § 952 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów
na rynku krajowym o kwotę 79.804 zł
4. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek na
sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu o kwotę 79.804 zł.
5. Kwoty wydatków budŜetowych w dostosowaniu do klasyfikacji
budŜetowej określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§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

2
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ………………..
Rady Gminy Lubaczów
z dnia ………………..

Klasyfikacja budŜetowa
Zwiększyć wydatki

o kwotę

79.804 zł

Dz. 600
Rozdz. 60078

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych

o kwotę
o kwotę

71.804 zł
71.804 zł

§ 2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieŜących

o kwotę

10.000 zł

Wydatki na pomoc finansową udzielona między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

o kwotę

61.804 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej
instytucji kultury
o kwotę

8.000 zł
8.000 zł

§ 6300

Dz. 921
Rozdz. 92109
§ 2480

Przewodniczący Rady
Roman Cozac

8.000 zł

