Uchwała nr XXIV / 133 / 2008
Rady Miasta Lubań
z dnia 11 lipca 2008 roku
W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 54 ust. 1, ust.2 pkt 2 ,art. 57 ,art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.
165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2, 6
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) , Rada Miasta Lubań uchwala , co następuje:
§1

1. Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy
społecznej w § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę
190.803,06 zł
2. Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej
o kwotę 190.803,06 zł z tego:
§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 42.465,94 zł
§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.556,74 zł
§ 4128 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.040,36 zł
§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.126 zł
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.952,17 zł
§ 4268 zakup energii o kwotę 4.899,65 zł
§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 123.270,23 zł
§ 4358 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 207,96 zł
§ 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.284,01 zł
3. Zmniejsza się wydatki w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę
21.200,34 zł
4. Zwiększa się wydatki w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3119 świadczenia społeczne o kwotę
21.200,34 zł
§2
1. Zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu
państwa o kwotę 47.237 zł
2. Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w § 0310 podatek
od nieruchomości o kwotę 175.000 zł
3. Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale
w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w §
0310 podatek od nieruchomości o kwotę 127.715 zł

4. Zwiększa się dochody w dziale 926 kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 97.016 zł
§3
1. Zwiększa się wydatki w dziale 926 kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 175.000 zł
2. Zwiększa się wydatki w dziale 926 kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 174.952 zł (remont hali
sportowej)
3. Zwiększa się wydatki w dziale 926 kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 97.016 zł
§4
Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 48.208.720,06 zł
Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 49.212.535,06 zł
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Grzesiak

