
 
UCHWAŁA   Nr 23/  VI/2006 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 18 maja 2006r. 
 
 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2006r. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Cieszanowie 
uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 390 000 zł z tytułu udzielenia ze środków Funduszu 
Dopłat finansowego wsparcia na budowę i przebudowę istniejącego budynku komunalnego 
znajdującego się w miejscowości Osiedle Nowy Lubliniec 16 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 580 000 zł, w tym: 
- wydatki majątkowe   1 569 634 zł 
budowa i przebudowa istniejącego budynku komunalnego znajdującego się w miejscowości 
Osiedle Nowy Lubliniec 16   
- wydatki bieżące   10 366 zł 
obsługa długu publicznego 
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Ustala się wysokość planowanych dochodów i wydatków po zmianach w wysokości: 
              Dochody     18 991 714 zł 
              Wydatki      19 657 509 zł 
 

§ 2 
 

1.Ustala się deficyt budżetowy w kwocie  665 975 zł. 
2.Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 665 975 zł ustala się długoterminowy 
kredyt bankowy. 
3.Ustala się przychody budżetu na 2006 rok w kwocie 1190 000 zł, w tym: z tytułu 
długoterminowych kredytów bankowych w kwocie 1 190 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3 
 

Ustala się limit zobowiązań za 2006 rok z tytułu długoterminowych kredytów bankowych 
w wysokości 1 190 000 zł, w tym: 
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 665 795 zł 
- na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 524 205 
zł. 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 
 

§ 5 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 



 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 23/VI/2006 
z dnia 18 maja 2006r. 

 
 
Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
 
 
dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu Plan 

dochodów 
700   Gospodarka mieszkaniowa 390 000,00
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 390 000,00
  6298 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin pozyskane z innych 
źródeł 

390 000,00

Razem dochody 390 000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 23/VI/2006 
z dnia 18 maja 2006r. 

 
 
Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
 
 
dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu Plan 

wydatków 
700   Gospodarka mieszkaniowa 1 569 634,00
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 569 634,00
  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 390 000,00
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 179 634,00
757   Obsługa długu publicznego 10 366,00
 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10 366,00
  

8070 
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 
papierów wartościowych oraz krajowych 
pożyczek i kredytów. 

10 366,00

Razem wydatki: 1580 000,00
 
 



 
Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 23/ VI/2006 
z dnia 18 maja 2006r. 

 
 
 
Przychody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej   
 

paragraf Nazwa paragrafu kwota 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym 1 190 000,00 

Razem przychody 1 190 000,00 
 
 
 
 Przewodniczący 
 

                                                                                  Rady Miejskiej w Cieszanowie 
 mgr inż. Stanisław  Różycki 


