Projekt
z dnia 13 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2015
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4), art. 58 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013r.poz. 594 t.j.), art. 211, art. 216 ust. 1, ust. 2 pkt 1) pkt 4), art. 236 ust.2, ust. 3 pkt 1) pkt 2) , ust.
4 pkt 1), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 t.j.) oraz
Uchwały budżetowej na rok 2015 nr III/9/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 18 grudnia 2014 roku, Rada
Miasta Lubań uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 775.937,91 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
1. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 58.452.426,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 57.404.668,91 zł.
§ 3.
W wyniku wprowadzenia zmian budżetu powstał deficyt w kwocie 775.937,91 zł, który zostanie pokryty
wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lubań.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Lubań
z dnia 24 lutego 2015 r.
1. W § 1 ust. 1 Uchwały dokonano zmiany w zakresie dochodów i tak:
1) dział 756 rozdział 75618 dokonano zmniejszenia w § 0490 o kwotę 3.900.000,00 zł, oraz dokonano
zwiększenia w dziale 900 rozdział 90002 w § 0490 o kwotę 3.900.000,00 zł, w celu zastosowania
prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
2. W § 1 ust. 2 Uchwały dokonano zmiany w zakresie wydatków i tak:
1) dział 600 rozdział 60016 dokonano zwiększenia w § 4300 o kwotę 16.408,00 zł, na wniosek Naczelnika
wydziału w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania,
2) dział 600 rozdział 60016 dokonano zwiększenia w § 6050 o kwotę 137.000,00 zł, na wniosek
Naczelnika wydziału - zadanie „Droga dojazdowa do Automatec”
3) dział 600 rozdział 60016 dokonano zwiększenia w § 6620 o kwotę 242.000,00 zł, - rondo ul. Podwale,
4) dział 700 rozdział 70004 dokonano zwiększenia w § 4300 o kwotę 291.005,91 zł, w celu zapewnienia
prawidłowej realizacji zadań,
5) dział 750 rozdział 75023 dokonano zwiększenia na ogólną kwotę 7.404,00 zł z tego w: § 4010 o kwotę
6.183,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.069,00 zł, w § 4120 o kwotę 152,00 zł, na wniosek Naczelnika
wydziału.
6) dział 750 rozdział 75095 dokonano zwiększenia w § 2360 na ogólną kwotę 13.000,00 zł, na wniosek
Naczelnika wydziału z przeznaczeniem:
a) dotacja na lokalny inkubator – Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu
Terytorialnego POGRANICZE,
b) wykonanie tablicy pamiątkowej – Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region im.
Ziemi Łużyckiej w Lubaniu,
7) dział 851 rozdział 85154 dokonano zwiększenia w § 4300 o kwotę 65.120,00 zł, w związku
z rozliczeniem roku 2014,
8) dział 926 rozdział 92605 dokonano zwiększenia na ogólna kwotę 4.000,00 zł, z tego w: § 4010 o kwotę
3.346,00 zł, w § 4110 o kwotę 572,00 zł, w § 4120 o kwotę 82,00 zł, na wniosek Kierownika jednostki.
3. W związku ze zmianami wymienionymi w § 1 ust. 1 i ust. 2 dokonuje się zmian w planach finansowych
jednostek, jak niżej:
1) Urząd Miasta Lubań zwiększa plan wydatków o kwotę 480.932,00 zł,
2) Administracja Mieszkań Komunalnych w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 291.005,91 zł,
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu zwiększa plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł,
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