UCHWAŁA NR XXXI/228/2012
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2012 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d), art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 216 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art.
236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157
poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) Rada Miasta Lubań uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta na 2012 rok o kwotę 360.044 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 60.306.083,19 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta na 2012 rok o kwotę 360.044 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 59.947.086,06 zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 3.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lubań.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/228/2012
Rady Miasta Lubań
z dnia 27 listopada 2012 r.
1. W § 1 ust. 1 uchwały dokonano n/w zmian w budżecie miasta w zakresie dochodów na 2012 rok :
1) W dziale 700 rozdziale 70005, w dziale 750 rozdziale 75023, w dziale 756 rozdziale 75615, rozdziale
75616, w rozdziale 75618 dokonano zwiększenia dochodów w związku z przeprowadzoną analizą
wykonania budżetu za 10 miesięcy br.
2) W dziale 700, w rozdziale 70004, w dziale 750 w rozdziale 75075, w dziale 852 w rozdziale 85202,
w dziale 926 rozdziale 92605 dokonano zwiększenia dochodów na podstawie wniosku Kierownika
jednostki .
3) W dziale 900 w rozdziale 90019 w § 2310 dokonano zwiększenia dochodów na wniosek Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - dotacja dla Regionalnego Centrum
Edukacji Ekologicznej.
2. W § 1 ust. 2 uchwały dokonano zwiększeń i zmniejszeń w budżecie miasta w zakresie wydatków na 2012
rok, w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w celu ich urealnienia. Zmian dokonano
w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu za 10 miesięcy br, i na podstawie wniosków
Kierowników jednostek organizacyjnych miasta i Naczelników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
Lubań.
3. W związku ze zmianami wymienionymi w ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w planach finansowych
jednostek, jak niżej:
1) Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej w Lubaniu zwiększa plan dochodów i plan wydatków o kwotę
10.000 zł.
2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu zwiększa plan dochodów i plan wydatków o kwotę
28.000 zł.
3) Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu zwiększa plan dochodów i plan wydatków o kwotę 14.544 zł.
4) Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 2.500 zł,
5) Urząd Miasta Lubań zwiększa plan dochodów o kwotę 27.500 zl i zwiększa plan wydatków o kwotę
25.000 zł.
6) Administracja Mieszkań Komunalnych w Lubaniu zwiększa plan dochodów o kwotę 280.000 zł i plan
wydatków o kwotę 280.000 zł.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Grzesiak
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