
UCHWAŁA   Nr  6/XIX/08 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 29 lutego 2008 r. 
 

 
w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2008.  

 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, 
art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).  
 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

Dochody budŜetu gminy w wysokości   19 206 250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 

- dochody bieŜące           16 608 100 zł 

- dochody majątkowe       2 598 150 zł 

1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu  
     administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 964 551 zł,  
     zgodnie z załącznikiem 3,  

2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin  
    319 000 zł, zgodnie z załącznikiem 3a, 

3. Dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 76 000 zł 

4. Subwencje 8 312 577 zł, w tym: 

    - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst                                            5 041 704,-zł 
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst                                      3 191 201,-zł               
    - część równowaŜąca subwencji ogólnej dla jst                                               79 672,-zł 

5. Dochody własne budŜetu Gminy 5 414 314 zł, w tym: 

    - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych        1 238 305,-zł 

    - planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych               60 000,-zł 

    - opłata skarbowa                                                                                          20 000,-zł 

    - dochody z podatków i opłat lokalnych                                                  2 502 799,-zł 

    - dochody z majątku Gminy                                                                    1 356 500,-zł 

    - dochody pozostałe                                                                                    236 710 -zł 

6. Środki pozyskane z innych źródeł   2 119 808  zł,  w tym: 

    a) środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi               1 369 078,-zł 

        - kanalizacja w aglomeracji Cieszanów            1 112 014,-zł 

        - budowa CKiS „Wędrowiec”                              173 915,-zł 

        - rewitalizacja parku w Cieszanowie                      83 149,-zł 

 



    b) udział Gminy Lubaczów w realizacji zadania pn. budowa kanalizacji 

        w aglomeracji Cieszanów                                                                          629 072,-zł 

    c) środki pozyskane na realizacje projektu Centrum Informacji  

        Turystycznej                                                                                                49 410,-zł 

    d) Środki pozyskane na realizacje projektu pn. „Ocalmy Wspólną 

        Przeszłość”                                                                                                   72 248,-zł 

 
§ 2 

 
Wydatki budŜetu gminy w wysokości  18 823 266 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2. 

w tym: 

a) wydatki bieŜące        15 010 526 zł 

w tym: - wynagrodzenia -                             5 241 046 zł 

             - pochodne od wynagrodzeń   -        1 064 695 zł 

             - dotacje -                                             805 000 zł 

             - obsługa długu -                                  220 000 zł 

             - pozostałe  -                                      7 679 785 zł 

b) wydatki majątkowe  3 812 740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 3 

Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych 
w wysokości  2 586 240 zł,  w tym na program pn.: „Porządkowanie gospodarki 
wodościekowej i rekreacja” – zadanie „ Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki ściekowej 
w obrębie aglomeracji Cieszanów” -   2 586 240  zł-    

§ 4 

Wyodrębnia się wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli  - 1% planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli – 30 820 zł 

§ 5 

1. Ustala się wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego 
     w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na budowę chodników oraz prace przygotowawcze 
     do budowy  obwodnicy w Cieszanowie 

2. Ustala się wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu  
    Lubaczowskiego w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na: 

a)  opracowanie projektów dróg Moszczanica – Cieszanów, Nowy Lubliniec, Kowalówka -  
      Cieszanów 

b) nawierzchnia asfaltowa oraz budowa chodników ul. Mickiewicza i ul. Dworcowa  
      w Cieszanowie.  

§ 6 

 
1. Ustala się nadwyŜkę budŜetu gminy w wysokości 382 984 zł, która zostanie przeznaczona 

na spłatę poŜyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich  
2. Ustala się spłatę rat kredytów i poŜyczek w kwocie 1 132 984 zł 



3. Ustala się przychody budŜetu w wysokości 750 000 zł., w tym z kredytów i poŜyczek  
     zaciągniętych na rynku krajowym 750 000 zł 
4. Ustala się rozchody w wysokości 1 132 984.zł,  zgodnie z załącznikiem nr 5. 
 

§ 7 

 
W budŜecie tworzy się rezerwę w wysokości 220 000 zł, w tym: 
- ogólną na wydatki bieŜące w kwocie  170 000 zł,  
- celową na wydatki bieŜące związane z zarządzaniem kryzysowym 50 000 zł. 
 

§ 8 

 
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań własnych dofinansowanych z budŜetu 
państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 

§ 9 

 
Ustala się dochody w kwocie 76 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
 

§ 10 

 
Plan przychodów i wydatków dla Zakładu Obsługi Gminy Cieszanów, w tym: 
        przychody -    238 517 zł,  
        wydatki -        238 517 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 11 

 
1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 600 000 zł 

  w tym: 
     a) domy kultury   420 000 zł 
     b) biblioteki         180 000 zł 
 zgodnie z załącznikiem nr 7. 
 

2.  Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   
      100 000 zł, w tym: 
      Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie – remont pomieszczeń sanitarnych w WDK  
      Dachnów  

 
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące 

i nienaleŜące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 105 000 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 8. 

 
 



 

§ 12 

 

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

1) przychody  - 12 003,10 zł, 
2) wydatki  - 26 790,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 13 

 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2008 roku kredytów i poŜyczek oraz 
emisji obligacji w kwocie 1 750 000 zł, z tego na: 
                  a)   sfinansowanie deficytu budŜetowego występującego w ciągu roku 1 000 000zł, 

b) spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich   750 000,-zł, 

 

§ 14 
 
UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:  
a) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie  
     występującego w ciągu roku deficytu budŜetu,  
b) dokonywania zmian w planie wydatków budŜetu, z wyłączeniem przeniesień między  
     działami, 
c) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do   
     dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między  
     działami, 
d) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500 000 zł. 
  

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

§ 16 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku 
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                            Załącznik Nr 1 do Uchwały  
                                                                                            Rady Miejskiej Nr 6/XIX/08 
                                                                                            z dnia 29 lutego 2008r. 

 
 

Dochody bud Ŝetu gminy na 2008 r. 
 

Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 
 

Plan 
 

020 Leśnictwo 602 500,00 
 dochody bieŜące, w tym: 602 500,00 

dzierŜawa obwodów łowieckich 2 500,00 
sprzedaŜ drewna 600 000,00 

630 Turystyka 223 325,00 
 Dochody bieŜące, w tym: 49 410,00 

Środki pomocowe z EFRR i budŜetu państwa 
dotyczące projektu „Centrum Informacji 
Turystycznej” (umowa z 2006 r.) 

49 410,00 

dochody majątkowe, w tym 173 915,00 
Środki pomocowe z EFRR dotyczące budowy PCSiR 
„Wędrowiec”  

173 915,00 

700 Gospodarki mieszkaniowej 711 000,00 
 dochody bieŜące, w tym: 111 000,00 

odsprzedaŜ energii elektrycznej 26 000,00 
dzierŜawa mienia komunalnego 20 000,00 
wieczyste uŜytkowanie 5 000,00 
czynsz mieszkaniowy 60 000,00 
dochody majątkowe, w tym: 600 000,00 
sprzedaŜ działek, lokali 600 000,00 

710 Działalność usługowa 10 000,00 
 opłata cmentarna 10 000,00 

750 Administracja publiczna 137 731,00 
 Dochody bieŜące, w tym: 137 731,00 

opłata za dowody osobiste 3 500,00 
dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zlecone 61 983,00 
Środki z EFRR i budŜetu państwa dotyczące 
programu „Ocalmy wspólną przeszłość” (umowa z 
2006r.) 

72 248,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  1 248,00 

 dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zlecone 1 248,00 
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

3 908 314,00 

 wpływy z karty podatkowej 4 000,00 



podatek od nieruchomości od osób prawnych 924 065,00 
podatek rolny od osób prawnych 93 642,00 
podatek leśny od osób prawnych 162 090,00 
podatek od środków transportowych od osób 
prawnych 

9 017,00 

podatek od nieruchomości od osób fizycznych 241 379,00 
podatek rolny od osób fizycznych 988 969,00 
podatek leśny od osób fizycznych 9 453,00 
podatek od środków transportowych od osób 
fizycznych 

40 184,00 

 opłata targowa 1 000,00 
podatek od czynności cywilno-prawnych 30 000,00 
odsetki 6 210,00 
opłata skarbowa 20 000,00 
wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 76 000,00 
opłata za rejestrację działalności gospodarczej 4 000,00 
udziały w podatku dochodowym od o. fizycznych 1 238 305,00 
udziały w podatku dochodowym od o. prawnych 60 000,00 

758 RóŜne rozliczenia 8 312 577,00 
 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst  5 041 704,00 

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 191 201,00 
część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 79 672,00 

801 Oświata i wychowanie 85 000,00 
 dochody bieŜące, w tym: 85 000,00 

wpłaty na Fundusz Pomocy Szkole 20 000,00 
opłata stała za przedszkole 25 000,00 
świadczenie usług doŜywiania 45 000,00 

852 Pomoc społeczna 3 220 320,00 
 dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zlecone 2 901 320,00 

dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania własne 319 000,00 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 000,00 

 dochody bieŜące,  w tym: 4 000,00 
opłata za noclegi w schronisku 4 000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 990 235,00 
 dochody bieŜące, w tym: 166 000,00 

opłata za zrzut ścieków 10 000,00 
opłata za wywóz odpadów komunalnych 156 000,00 
dochody majątkowe, w tym: 1 824 235,00 
środki pomocowe z EFRR  (budowa kanalizacji) 1 112 014,00 
udział finansowy Gminy Lubaczów w budowie 
kanalizacji 

629 072,00 

Środki pomocowe na dofinansowanie własnych 
inwestycji (rewitalizacja parku w Cieszanowie) 

83 149,00 

RAZEM  DOCHODY:   19 206 250,00 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                                                                                                Załącznik Nr 2 do Uchwały  
                                                                                                Rady Miejskiej Nr 6/XIX/08 
                                                                                                z dnia 29 lutego 2008 r. 
 
 

Wydatki bud Ŝetu gminy na  2008 r.  
 

Dział rozdział nazwa działu, rozdziału i paragrafu 
 

Plan 
 

010   Rolnictwo i łowiectwo 21 652,00 

  
  

01030 Izby Rolnicze 21 652,00 

  
wydatki bieŜące, w tym: 21 652,00 
2% odpis z podatku rolnego 21 652,00 

020   Leśnictwo 160 180,00 

  
  
  

02001 Gospodarka leśna 160 180,00 

  
  

wydatki bieŜące, w tym: 160 180,00 
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 600,00 
pochodne od wynagrodzeń 7 150,00 

400 
  

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 

65 900,00 

  
  

40002 Dostarczanie wody 65 900,00 

  

wydatki bieŜące 29 400,00 
wydatki majątkowe, w tym 36 500,00 
budowa wodociągu w m. Chotylub 36 500,00 

600   Transport i łączność 786 400,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 

  
wydatki majątkowe, w tym: 100 000,00 
Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego 100 000,00 

60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 

  
wydatki majątkowe, w tym: 100 000,00 
Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego 100 000,00 

60016 Drogi publiczne gminne 526 400,00 

  

wydatki bieŜące, w tym 526 400,00 
wynagrodzenia  5 100,00 
pochodne od wynagrodzeń 1 000,00 

60017 Drogi wewnętrzne 40 000,00 
  wydatki bieŜące 40 000,00 

60095 Pozostała działalność 20 000,00 

  
wydatki bieŜące (sprzątanie i naprawa przystanków 
PKS) 20 000,00 

630   Turystyka 450 000,00 

  
  

63095 Pozostała działalność 450 000,00 

  
wydatki majątkowe (budowa Centrum Sportu i 
Rekreacji „Wędrowiec”) 450 000,00 



700   Gospodarka mieszkaniowa 165 450,00 
  
  

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 165 450,00 
  wydatki bieŜące 165 450,00 

710   Działalność usługowa 114 000,00 

  
  
  

71035 Cmentarze 114 000,00 

  
  

wydatki bieŜące, w tym: 14 000,00 
wynagrodzenia 500,00 
wydatki majątkowe, w tym: 100 000,00 
Ogrodzenie i powiększenie cmentarza w Cieszanowie  
i Dachnowie 

100 000,00 

750   Administracja publiczna 2 038 657,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

75011 Urzędy wojewódzkie 135 840,00 

  
  

wydatki bieŜące, w tym: 135 840,00 
wynagrodzenia   114 100,00 
pochodne od wynagrodzeń 21 740,00 

75022 Rady gmin 180 120,00 
  wydatki bieŜące 180 120,00 

75023 urzędy gmin 1 674 060,00 

  

wydatki bieŜące, w tym: 1 664 060,00 
wynagrodzenia 902 200,00 
pochodne od wynagrodzeń 193 600,00 
wydatki majątkowe, w tym: 10 000,00 
zakup sprzętu komputerowego 10 000,00 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 41 818,00 

  

wydatki bieŜące, w tym: 41 818,00 
wynagrodzenia 2 800,00 
pochodne od wynagrodzeń 605,00 

75095 Pozostała działalność 6 819,00 

  
wydatki bieŜące (składki członkowskie na ZGZL, 
PSST, LOT „Roztocze” 6 819,00 

751 
  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 248,00 

  
  

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa  1 248,00 

  

wydatki bieŜące, w tym: 1 248,00 
wynagrodzenia 1 062,00 
pochodne od wynagrodzeń 186,00 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 176 755,00 

  
  
  
  
  

75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 176 255,00 

  
  

wydatki bieŜące, w tym: 146 255,00 
wynagrodzenia 38 650,00 
pochodne od wynagrodzeń 8 490,00 
wydatki majątkowe, w tym: 30 000,00 
zakup samochodu do OSP 30 000,00 

75414 Obrona cywilna 500,00 
  wydatki bieŜące 500,00 

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 27 000,00 



innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

  
  

75647 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 
budŜetowych 27 000,00 

  
wydatki bieŜące, w tym: 27 000,00 
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 000,00 

757   Obsługa długu publicznego 220 000,00 

  
  

75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego  220 000,00 

  

wydatki bieŜące, w tym: 220 000,00 
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 
terytorialnego 220 000,00 

758   RóŜne rozliczenia 220 000,00 
  
  

75818 Rezerwy ogólne i celowe 220 000,00 
  wydatki bieŜące 220 000,00 

801   Oświata i wychowanie    6 632 042,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

80101 Szkoły podstawowe 4 262 212,00 

  
  

wydatki bieŜące, w tym: 3 862 212,00 
wynagrodzenia                                         2 420 440,00 
pochodne od wynagrodzeń                         494 650,00 
wydatki majątkowe, w tym: 400 000,00 
budowa Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w 
Cieszanowie 

400 000,00 

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 95 800,00 

 

wydatki bieŜące, w tym: 95 800,00 
wynagrodzenia  71 200,00 
pochodne od wynagrodzeń 13 400,00 

80104 Przedszkola 324 330,00 

  
  

wydatki bieŜące, w tym: 324 330,00 
Wynagrodzenia                                              189 950,00 
pochodne od wynagrodzeń 41 300,00 

80110 Gimnazja 1 650 090,00 

  
  

wydatki bieŜące, w tym:                             1 650 090,00 
wynagrodzenia                                          1 077 300,00 
pochodne od wynagrodzeń                         207 400,00 
dotacje 13 000,00 

80113 DowoŜenie uczniów do szkół 180 000,00 

  
wydatki bieŜące, w tym: 180 000,00 
dotacje 5 000,00 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 820,00 
  wydatki bieŜące 30 820,00 

80148 Stołówki szkolne 40 050,00 

 

Wydatki bieŜące, w tym 40 050,00 
wynagrodzenia 6 000,00 
pochodne od wynagrodzeń 1 050,00 

80195 Pozostała działalność 45 240,00 

  
wydatki bieŜące (odpis na FŚS dla nauczycieli 
emerytów)  45 240,00 



851   Ochrona zdrowia 76 500,00 

  
  
  
  
  

85153 Zwalczanie narkomanii  500,00 
  wydatki bieŜące  500,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76 000,00 
  wydatki bieŜące, w tym: 76 000,00 

  

wynagrodzenia  23 200,00 
pochodne od wynagrodzeń 4 800,00 
dotacje  27 000,00 

852   Pomoc Społeczna 3 613 022,00 

  

85202 Domy pomocy społecznej 30 000,00 
 wydatki bieŜące 30 000,00 

85203 Ośrodki wsparcia 301 320,00 

 

wydatki bieŜące, w tym  301 320,00 
wynagrodzenia 149 370,00 
pochodne od wynagrodzeń 24 560,00 

85212 Świadczenia rodzinne 2 513 000,00 

 

wydatki bieŜące, w tym  2 513,00 
wynagrodzenia 53 800,00 
pochodne od wynagrodzeń 23 092,00 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne 

5 000,00 

 wydatki bieŜące  5 000,00 

85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

307 000,00 

 wydatki bieŜące  307 000,00 
85215 Dodatki mieszkaniowe 150 000,00 

 wydatki bieŜące  150 000,00 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 145 245,00 

 

wydatki bieŜące, w tym  145 245,00 
wynagrodzenia 94 274,00 
pochodne od wynagrodzeń 17 100,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 457,00 

 

wydatki bieŜące, w tym  32 457,00 
wynagrodzenia 25 700,00 
pochodne od wynagrodzeń 3 152,00 

85295 Pozostała działalność 129 000,00 
 wydatki bieŜące (doŜywianie dzieci i młodzieŜy) 129 000,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 15 420,00 

  
  
  
  

85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000,00 
  wydatki bieŜące 10 000,00 

85417 Szkolne schroniska młodzieŜowe 5 420,00 

  

wydatki bieŜące, w tym: 5 420,00 
wynagrodzenia  3 000,00 
pochodne od wynagrodzeń 420,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 279 040,00 
  
  

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 607 040,00 
  wydatki bieŜące, w tym  20 800,00 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  wynagrodzenia  4 800,00 
pochodne od wynagrodzeń 1 000,00 
wydatki majątkowe , w tym:     2 586 240,00 

 budowa kanalizacji w aglomeracji Cieszanów 2 586 240,00 
90002 Gospodarka odpadami 130 000,00 

  wydatki bieŜące 130 000,00 
90003 Oczyszczanie miast i wsi 200 000,00 

  wydatki bieŜące 200 000,00 
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 62 000,00 

  wydatki bieŜące 62 000,00 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 280 000,00 

  wydatki bieŜące 280 000,00 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700 000,00 

  
  
  
  

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 520 000,00 

  

wydatki bieŜące, w tym: 520 000,00 
Dotacje, w tym: 520 000,00 
podmiotowa 420 000,00 
celowa 100 000,00 

92116 Biblioteki 180 000,00 

  
wydatki bieŜące, w tym: 180 000,00 
dotacje 180 000,00 

926   Kultura fizyczna i sport 60 000,00 

  
  

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 60 000,00 

  
wydatki bieŜące, w tym:    60 000,00 
dotacje 60 000,00 

 RAZEM  WYDATKI: 18 823 266,00 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                Załącznik Nr 3 do Uchwały  
                                                                                                Rady Miejskiej Nr 6/XIX/08 
                                                                                                z dnia 29 lutego 2008r. 

 
 

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2008 r. 
 
 
 
 

Dochody 

Dział Wyszczególnienie 
Kwota 

dochodów 
750 Administracja publiczna 61 983,00 

 Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu 
spraw obywatelskich 

61 983,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 248,00 

 Dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zlecone gminom 1 248,00 
852 Opieka społeczna 2 901 320,00 

 Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania zlecone gminom 2 901 320,00 
Razem dochody 2 964 551,00 
 
 
 
 
 
 

Wydatki 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Kwota 

wydatków 
750  Administracja publiczna 61 983,00 

 75011 Urzędy wojewódzkie 61 983,00 
 wydatki bieŜące, w tym: 61 983,00 

wynagrodzenia  61 983,00 
751  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

1 248,00 

 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1 428,00 

 wydatki bieŜące, w tym  1 248,00 
wynagrodzenia 1 062,00 
pochodne od wynagrodzeń 186,00 

852  Opieka społeczna 2 901 320,00 
 85203 Ośrodki wsparcia 301 320,00 



 wydatki bieŜące, w tym: 301 320,00 
  wynagrodzenia 149 370,00 

pochodne od wynagrodzeń 24 560,00 

85212 
Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

2 513 000,00 

 wydatki bieŜące, w tym: 2 513 000,00 
wynagrodzenia 53 800,00 
pochodne od wynagrodzeń 23 092,00 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

5 000,00 

 wydatki bieŜące 5 000,00 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
73 000,00 

 wydatki bieŜące 73 000,00 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
9 000,00 

 wydatki bieŜące, w tym: 9 000,00 
wynagrodzenia 9 000,00 

Razem wydatki 2 964 551,00 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                 Załącznik Nr  3a do Uchwały  
                                                                                 Rady Miejskiej Nr 6/XIX/08 
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Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zadań własnych gminy w 2008 r. 
 
 

Dochody 

Dział Wyszczególnienie 
Kwota 

dochodów 
852 Opieka społeczna 319 000,00 

 Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania własne gmin 319 000,00 
Razem dochody: 319 000,00 
 
 
 
 
 
 
 

Wydatki 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Kwota 

wydatków 
852  Opieka społeczna 319 000,00 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

174 000,00 

 wydatki bieŜące, świadczenia społeczne 174 000,00 
85219 Ośrodki pomocy społeczne 89 000,00 

 wydatki bieŜące, w tym 89 000,00 
wynagrodzenia  70 274,00 
pochodne od wynagrodzeń 5 578,00 

85295 Pozostała działalność 56 000,00 
 wydatki bieŜące, świadczenia społeczne 56 000,00 

Razem wydatki: 319 000,00 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                         
                                                                                          Załącznik Nr 5 do Uchwały  
                                                                                          Rady Miejskiej Nr 6/XIX/08 
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Przychody i rozchody bud Ŝetu w 2007 r. 
    
   w złotych 

Lp.  Treść Klasyfikacja 
§ 

Kwota 
2007 r. 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:   750 000,00 

1. 
Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

§ 952 750 000,00  

Rozchody ogółem:   1 132 984,00 

1. Spłaty kredytów § 992 1 132 984,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                                    
 

                                                                                   Załącznik Nr 6 do Uchwały  
                                                                                               Rady Miejskiej Nr 6/XIX/08 
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Plan przychodów i wydatków zakładu bud Ŝetowego pn. 
 Zakład Obsługi Gminy na 2008 rok  

 
 

 
 

      
     

Lp.  

Przychody Wydatki 

ogółem 

w tym: 

ogółem dotacje 
z bud Ŝetu 

w tym: 

§ 
265 na inwestycje 

1 4 5 6 7 8 

I. 238 517,00 0   0 238 517,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                Załącznik Nr 7 do Uchwały  
                                                                                                Rady Miejskiej Nr 6/XIX/08 
                                                                                                z dnia 29 lutego 2008 r. 

 
 
 
 
 

Dotacje podmiotowe w 2008 r. 
     
    w złotych 

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 
1 2 3 4 5 

 1. 921 92109  Domy i ośrodki kultury  420 000,00 

 2. 921 92116  Biblioteki 180 000,00 

Ogółem 600 000,00 
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                                                                                                Rady Miejskiej Nr 6/XIX/08 
                                                                                                z dnia 29 lutego 2008 

 
 
 

 
 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝące 
i nienale Ŝące do sektora finansów publicznych w 2008 r. 

      

     w złotych 

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 
1 2 3  3 4 

1. 801 

80110 

 
- organizowanie letniego wypoczynku  
  oraz wymiany dzieci i młodzieŜy 
 

13 000,00 

         80113 

 
- dowoŜenie dzieci niepełnosprawnych do    
  specjalistycznych placówek oświatowych 
 

5 000,00 

2 851 85154 

 
- organizacja wystaw, spotkań i imprez  
  mających na celu zwalczanie alkoholizmu  
  10 000,- 
- organizacja opieki i zajęć pozaszkolnych dla  
  dzieci z rodzin w trudnej sytuacji Ŝyciowej w  
  świetlicy socjoterapeutycznej w Nowym  
  Lublińcu i Starym Lublińcu-Osiedle 13 000,- 
- organizacja koloni i obozów dla  
  dzieci z rodzin patologicznych  4 000,- 
 

27 000,00 

3 926 92605 - organizacja turniejów i zawodów sportowych 60 000,00 

Ogółem 105 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
                                              
                                                                                                Załącznik Nr 9 do Uchwały  
                                                                                                Rady Miejskiej Nr 6/XIX/08 
                                                                                                z dnia 29 lutego 2008 

 
 
 
 
 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na 2008 rok 
   
  w złotych 

Lp.  Wyszczególnienie Plan na 2008 r. 

I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 14 786,90 

II. Przychody                      900-90011 12 003,10  

  z tytułu róŜnych opłat 12 003,10  

III. Koszty                            900-90011 26 790,00  

1. 

koszty bieŜące 
w tym:  
- badanie gleb na terenie gminy  Cieszanów  3 000,- 
- utylizacja padłych zwierząt  1 790,- 
- dofinansowanie kosztów szkolenia i badań opryskiwaczy rolników z  
  terenu gminy Cieszanów  2 000,- 
- selektywna zbiórka odpadów   10 000,- 
- opłaty za korzystanie ze środowiska 10 000 

26 790,00 
 

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku  0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
OBJAŚNIENIA 

DO BUDśETU MIASTA I GMINY CIESZANÓW  
NA 2008 ROK 

 
 
 
 
BudŜet Miasta i Gminy Cieszanów na 2008 rok został opracowany w oparciu o: 
 
• ustawę o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze  
   zmianami), 
• ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104 ze zmianami), 
• ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku nr 203,  
  poz. 1966), 
• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie  
  szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz     
  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 roku nr 107, poz.  
  726), 
• uchwałę nr 67/XII/07 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w  
  sprawie procedury uchwalania budŜetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości  
  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu, 
• uchwałę Nr 41/IX/07 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2007 r. w  
  sprawie zabezpieczenia środków  finansowych  w budŜecie Miasta i Gminy  
  Cieszanów na 2008 rok na realizację zadania pn. „Droga do EURO-2012 – szansą dla  
   Roztocza”. 
• wykonania budŜetu gminy wg stanu na 30 września 2007 roku, 
• informacje wojewody podkarpackiego o projektowanych na 2008 rok kwotach  
  zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo  
  z dnia 23pazdziernika 2007 roku, znak: F.I.3010/14/07), 
• informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu w sprawie kwoty 
  dotacji na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców na 2008 rok (pismo z dnia  
   22 października 2007 roku, znak DPR.3101-19/07), 
• informacje Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2008 rok subwencji  
  ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób  
  fizycznych (pismo z dnia 10 października 2007 roku, znak: ST3-4820-26/2007), 
• wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez referaty urzędu oraz  
  jednostki organizacyjne, 
• przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych w 2007 roku, 
• wskaźnika inflacyjnego w wysokości 2,3%., 
 
 
 
                 Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, 
planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa, kwotę 



subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz środki z budŜetu Unii Europejskiej 
zaplanowano dochody ogółem na 2008 rok w wysokości 19 110 390 zł. 
Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 2 502 799 zł posłuŜono się 
następującymi wskaźnikami: 
1). podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty  
      podatkowej, od spadków i darowizn, oraz od czynności cywilnoprawnych    
      zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2007 rok, 
2) zaplanowano zmniejszenie wpływów w podatku od nieruchomości o 7,48%,  
      a zwiększenie wpływów w podatkach: rolnym o 34,59%, leśnym o 12,28.%,  
     natomiast podatek  od środków transportowych pozostaje na poziomie roku 2007. 
3) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania  
     w 2007r. 
4) wpływy: z opłaty targowej zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów  
     w 2007 roku, 
5) wpływy z tytułu: opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu pozostały na tym  
      samym poziomie co 2007 rok,  
6) inne lokalne opłaty pobierane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw  
      zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2007. 
NajwyŜsze dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku rolnego i od 
nieruchomości. Jest to jedno z najwaŜniejszych źródeł wpływów i jednocześnie 
największa pozycja w budŜecie, na którą Rada Miejska posiada bezpośredni wpływ 
ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. ZauwaŜyć naleŜy istotny wzrost 
wpływów z podatku rolnego w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2007 
rok. Wynika to głównie ze wzrostu średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów zgodnie z komunikatem Prezesa GUS-u w sprawie średniej ceny 
Ŝyta. Cena ta jest wyŜsza od analogicznej ceny za 2006 rok o 22,77 zł. Rola 
pozostałych podatków i opłat lokalnych jest juŜ mniej znacząca. 
 
Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 1 356 500 zł, z tego: 
1) sprzedaŜ  drewna 600 000 zł 
2) sprzedaŜ działek budowlanych niezabudowanych, lokali uŜytkowych, wpływy z rat  
     za sprzedaŜ budynków i mieszkań 600 000 zł, 
3) opłaty za wieczyste uŜytkowanie 5 000 zł, 
4) dzierŜawa terenów łowieckich 2 500 zł, 
5) wynajem i dzierŜawa mienia komunalnego 85 000 zł, 
6) opłata za nocleg w schronisku 4 000 zł, 
7) czynsz za lokale uŜytkowe i mieszkalne 60 000 zł 
 
Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 236 710 zł, z tego: 
1) wpływy z tytułu odsprzedaŜy energii elektrycznej 26 000 zł, 
2) wpływy z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu 10 000 zł, 
3)odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 6 210zł, 
4) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji 
     rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 500 zł, 
5) zryczałtowana opłata za wywóz odpadów komunalnych 156 000 zł 
6) darowizny pienięŜne na rzecz oświaty 10 000 zł, 



7) opłata stała za przedszkole  10 000 zł 
8) opłata za zrzut ścieków 10 000 zł 
 
 
Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących 
dochód budŜetu państwa zaplanowano w kwocie 60 000 zł. Natomiast udział  
gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego 
dochód budŜetu państwa zaplanowano w wysokości 1 238 305 zł - według danych 
przedłoŜonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów 
naleŜy te dane traktować jako szacunkowe, poniewaŜ w rzeczywistości mogą ulec 
zmniejszeniu lub zwiększeniu. 
Uzyskanie wpływów na przyjętym poziomie uwarunkowane jest realizacja przyjętych 
przez Ministerstwo Finansów załoŜeń Obecna sytuacja gospodarcza kraju pozwala 
zakładać, iŜ planowane przez Ministra Finansów dochody z tego tytułu są moŜliwe do 
zrealizowania. 
Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są ściśle według 
informacji podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu 
terytorialnego. 
Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu 
ustawy budŜetowej, stąd teŜ kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku 
dalszych prac nad budŜetem państwa. 
Planowana wstępna kwoty subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Cieszynów na 2008 
rok wynosi 8 216 537 zł, z tego: 
1) cześć wyrównawcza subwencji ogólnej  3 191 201 zł, 
2) część równowaŜąca subwencji ogólnej   79 672 zł, 
2) cześć oświatowa subwencji ogólnej   4 945 664 zł. 
Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej 
określony został przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych  
o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 według stanu na wrzesień 2007 roku  
i danych dotyczących liczby nauczycieli oraz poszczególnych stopni awansu 
zawodowego. 
 
Dotacje celowe z budŜetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a takŜe na realizacje zadań 
własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź 
dofinansowywane z budŜetu państwa zaplanowano w wysokości 3 283 731 zł, z tego 
na: 
1) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 61 983 zł, 
2) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1 428 zł,, 
3) realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zaliczki 
alimentacyjne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, doŜywianie, utrzymanie 
ośrodka pomocy społecznej) 3 220 320 zł, 
Kwoty dotacji celowych kalkulowane są przez dysponentów środków budŜetowych. 
 
 



 
 
Ponadto w planie dochodów budŜetowych na 2008 rok zaplanowane zostały środki 
Pozyskane z innych źródeł w wysokości 2 119 808 zł, z tego: 
1) środki z budŜetu Unii Europejskiej z programu INTERREG w wysokości 1 112 014 
zł na dofinansowanie kwalifikowanych wydatków programu pn. „Porządkowanie 
gospodarki wodno ściekowej i rekreacja” – zadanie „Kompleksowe rozwiązywanie 
gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów 
2) środki finansowe jako udział Gminy Lubaczów w realizacji wyŜej wymienionego 
zadania w wysokości 629 072 zł. 
3) środki z budŜetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania budowy Centrum 
Sportu i Rekreacji „Wędrowiec” 173 915 zł 
4) środki z budŜetu Unii Europejskiej w ramach refundacji kosztów inwestycji w 
ramach zadania „Rewitalizacja parku w Cieszanowie” 83 149 zł, 
5) środki pozyskane na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Informacji 
Turystycznej”  49 410 zł 
6) środki pozyskane na realizację projektu pn. „ Ocalmy Wspólną Przeszłość” 
72 248zł 
 
Globalną kwotę wydatków w wysokości 18 841 006 zł przeznacza się na: 
 
1) wydatki bieŜące 14 943 953 zł, w tym; 
a) wynagrodzenia 5 168 106 zł, w tym: 
   - wynagrodzenia osobowe,  
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 
   - wynagrodzenia bezosobowe,  
b) pochodne od wynagrodzeń 1 064 735 zł 
c) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 600 000 zł, 
d) dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
    przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych 105.000 zł, 
e) wydatki na obsługę długu publicznego 220.000 zł, 
f) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii  500 zł, 
g) wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 76.000 zł, 
h)pozostałe wydatki 7 709 612 zł, 
 
2) wydatki majątkowe 3 805 940 zł 
a) budowa kanalizacji w aglomeracji Cieszanów 2 579 440 zł 
b) pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego 100 000 zł – prace  
    przygotowawcze do budowy obwodnicy w Cieszanowie 
c) pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego  100 000 zł  naprawa nawierzchni  
    asfaltowej i budowa chodników przy ul. Dworcowej i Mickiewicza w Cieszanowie 
d) budowa Centrum Sportu i Rekreacji „Wędrowiec” 450 000 zł, 
e) budowa ogrodzenia przy cmentarzu w Cieszanowie i Dachnowie oraz powiększenie  
    powierzchni cmentarza w Cieszanowie 100 000 zł, 
f) zakup sprzętu komputerowego (serwer) 10 000 zł 



g) zakup samochodu dla OSP w Chotylubiu 30 000 zł 
h) budowa Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie 400 000 zł 
 
i) budowa wodociągu w miejscowości Chotylub 36 500 zł 
 
 
W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki: 
 
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                   21 652 zł 
 
Zaplanowano wydatki w kwocie 21 652 zł tytułem 2 % odpisu od planowanych 
wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z 
art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 
roku nr 101, poz. 927 ze zmianami).  
 
Dział 020 – LEŚNICTWO                                                                              160 180 zł 
 
Zaplanowane środki przeznaczono na otrzymanie pracownika ds. gospodarki leśnej,  
usługami związanych z pozyskaniem drewna, pielęgnacją drzewostanu, nasadzeniami, 
zakupem sadzonek. 
 
Dział 600 – TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ                                                     786 400 zł 
 
Środki w wysokości 786 400 zł zaplanowano na: 
1) pomoc finansowa dla powiatu Lubaczowskiego 100 000 zł, 
2) pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego 100 000 zł, 
3) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych 40.000 zł, 
4) remont i utrzymanie dróg gminnych 526 400  zł,  
5) utrzymanie czystości na przystankach PKS na terenie gminy oraz ich naprawa 
20 000 zł. 
 
Dział 630 – TURYSTYKA                                                                             450 000 zł 
 
Zaplanowana kwota wydatków to ciąg dalszy budowy Centrum Sportu i Rekreacji 
„Wędrowiec”   
 
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                         165 450 zł 
 
Zaplanowano wydatki w kwocie 165 450 zł związane z utrzymaniem nieruchomości 
(remonty, zabezpieczenia, energia, itp.) oraz ze zbyciem jej (wycena nieruchomości, 
prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaŜy nieruchomości, 
ogłoszenie w gazetach oraz inne opłaty), usługi geodezyjno – kartograficzne, a w 
szczególności wydatki na sporządzenie pomiarów geodezyjnych, aktualizacje map  
 
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                  114.000 zł 
 



Zaplanowano środki w wysokości 114.000 zł z przeznaczeniem na: 
1) bieŜące utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach 14 000 zł, w tym:    
     wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za inkaso opłaty cmentarnej 580 zł 
2)  zaplanowana kwota 100 000 zł przeznaczona na powiększenie i ogrodzenie nowej  
      części cmentarza w Cieszanowie i Dachnowie 
  
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                           2 047 544 zł 
 
W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na: 
1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 135 740 zł, z tego 
- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników  
  114 100 zł, 
- pochodne od wynagrodzeń 21 740 zł, 
2) działalność rady gminy 180 120 zł, 
    w tym diety radnych i sołtysów 171 120 zł 
3) funkcjonowanie urzędu miasta i gminy 1 674 060 zł, w tym: 
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,   
     wynagrodzenia bezosobowe    902 200 zł, 
- pochodne od wynagrodzeń 193 600 zł, 
- remont budynku Urzędu Miasta i Gminy  100.000 zł, 
4) promocja Gminy 50 705 zł, 
5) składki czł. na rzecz Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej z przeznaczeniem na   
   utrzymanie biura ZGZZ (0,20 zł na statystycznego mieszkańca gminy)   1 600 zł 
6) składka czł. rzecz Polskiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, 800 zł 
7) składka na rzecz Stowarzyszenia LOT „Roztocze”  3 800 zł 
8) pozostałe opłaty i składki 619 zł 
 
Dział 751 – URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
                    PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
                    ORAZ SĄDOWNICTWA                                                               1 248 zł                              
 
Zaplanowano środki w wysokości 1 248 zł na prowadzenie i aktualizacje stałego 
rejestru wyborców w gminie, z tego: 
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 1 062 zł, 
- pochodne od wynagrodzeń 186 zł. 
 
Dział 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                    PRZECIWPOśAROWA                                                              176 755 zł 
 
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na: 
1) realizacje zadań z zakresu obrony cywilnej 500 zł, 
2) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,   
     wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP  38 650 zł 
3) pochodne od wynagrodzeń 8 490 zł 



4) utrzymanie samochodów OSP, zakup paliwa, sprzętu ratowniczego, wydatki 
związane z utrzymaniem remiz straŜackich – gaz, energia , wypłata ekwiwalentu za 
udział w akcjach p. poŜ.  99 115 zł 
5) zakup samochodu dla OSP Chotylub 30 000 zł 
 
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
                    FIZYCZNYCH JEDNOSTEK OD INNYCH  JEDNOSTEK  
                    NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
                    WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM                               27.000 zł 
 
Zaplanowano środki w wysokości 27.000 zł na wydatki związane z poborem 
podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych, w tym: 
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 22.000 zł, 
 
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                       220.000 zł 
 
Zaplanowana kwotę wydatków w wysokości 200.000 zł przeznacza się na koszty 
związane z obsługą zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji 
komunalnych. 
 
Dział 758 – RÓśNE ROZLICZENIA                                                            220.000 zł 
 
W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 170.000 zł na nieprzewidziane 
wydatki oraz rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na zarządzanie kryzysowe w razie 
klęski Ŝywiołowej. 
 
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                6 556 402 zł 
 
Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na: 
1) szkoły podstawowe 4 265 072 zł, w tym: 
- wynagrodzenia  2 344 800 zł zł, 
- pochodne od wynagrodzeń 494 650 zł , 
- remont i modernizacja budynku szkoły podstawowej w Cieszanowie 400 000 zł 
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 95 800 zł, w tym: 
- wynagrodzenia pracowników 71 200 zł, 
- pochodne od wynagrodzeń 13 400 zł, 
3) przedszkola 324 330 zł, w tym: 
- wynagrodzenia pracowników 189 950 zł, 
- pochodne od wynagrodzeń 41 300 zł, 
4) gimnazjum 1 650 090zł, w tym: 
- wynagrodzenia pracowników 1 077 300 zł, 
- pochodne od wynagrodzeń 207 400 zł, 
- dotacja dla organizacji pozarządowych 13 000 zł 
5) dowoŜenie uczniów do szkół 180.000 zł, w tym: 
- podatek od środków transportowych 5000 zł 
- usługi transportowe 170 000 zł 



- dotacja dla organizacji pozarządowych 5 000 zł 
6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 820 zł 
7) utrzymanie stołówki szkolnej 40 050 zł 
- wynagrodzenia 6 000 zł 
- pochodne od wynagrodzeń 1 050 zł 
8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 
45 240 zł 
 
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA                                                                 76 500 zł 
 
Zaplanowano wydatki w wysokości 76 500 zł na zwalczania narkomanii 500 zł 
realizację gminnego programu  rozwiązywania problemów alkoholowych 76 000 zł 
 
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA                                                            3 613 022 zł 
 
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone (2 901 320 zł) oraz zadania własne 
(319 000 zł), które przeznaczone zostały na: 
1) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia  
   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 513.000 zł, w tym: 
- wynagrodzenia pracowników 53 800 zł, 
- pochodne od wynagrodzeń i świadczeń społecznych  23 092 zł, 
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
     świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.000 zł, 
3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
    307.000 zł, 
4) dodatki mieszkaniowe 150.000 zł, 
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 145 245 zł, w tym: 
- wynagrodzenia pracowników 94 274 zł, 
- pochodne od wynagrodzeń 17 100 zł, 
6) koszty związane z zatrudnieniem opiekunów społecznych 32 457 zł, w tym: 
- wynagrodzenia  25 700 zł, 
- pochodne od wynagrodzeń 3 152 zł, 
7) pozostała działalność (doŜywianie)   129 000 zł. 
 
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    15 420 zł 
 
Zaplanowane środki przeznaczone zostały na: 
1) pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów   10 000 zł 
2) utrzymanie schronisk szkolnych 5 420 zł 
    - wynagrodzenia bezosobowe    3 000 zł 
    - pochodne od wynagrodzeń   420 zł 
 
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 
                    I OCHRONA ŚRODOWISKA                                        3 272 240 zł 
 
Zaplanowano środki z przeznaczeniem: 



1) gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 600 240 zł, z tego: 
- budowa kanalizacji w aglomeracji Cieszanów 2 579 440 zł  
- wynagrodzenia bezosobowe 4 800 zł 
- pochodne od wynagrodzeń   1 000 zł 
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni, osadnika na ścieki (w tym  
  energia elektryczna) 15 000 zł 
2) zamkniecie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Lublińcu Starym       
    130 000 zł  
3) oczyszczanie miast i wsi 200 000 zł, w tym: 
- sprzątanie chodników i zatok parkingów, opróŜnianie koszy ulicznych 44 000 zł, 
- usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
   z terenu gminy Cieszanów 156 000 zł 
4) utrzymanie zieleni w mieście i gminie 62 000 zł, 
5) oświetlenie ulic, placów i dróg 280.000 zł, w tym: 
- opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego  
   na terenie gminy Cieszanów, remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie  
   gminy, energia elektryczna, 
 
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
                   NARODOWEGO                                                                          700 000 zł 
 
W tym dziale zaplanowano dotacje podmiotowa w kwocie 600.000 zł z 
przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Wiejskich domów 
kultury, oraz bibliotek 600 000 zł 
- dotacja celowa dla instytucji kultury na wydatki bieŜące związane  
  z remontem pomieszczeń WDK Dachnów              100 000 zł 
 
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                60 000 zł 
 
Zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na: 
dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na  
realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 60.000 zł. 
 
Głównymi przedsięwzięciami budŜetu 2008 roku są inwestycje infrastrukturalne. 
Jednocześnie zachowane są wszelkie niezbędne wydatki, dzięki którym zaspokajane są 
bieŜące potrzeby mieszkańców, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 6/XIX/08 
                                                                                      
z dnia 29 lutego 2008 

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. 
           w złotych 

Lp. Dział Rozdz.  
Nazwa zadania inwestycyjnego  

Łączne 
koszty 

finansowe 

Planowane wydatki 
Jednostka 

organizacyjna 
realizuj ąca 

program lub 
koordynuj ąca 

wykonanie 
programu 

rok 
bud Ŝetowy 

2008 
(8+9+10+11) 

z tego źródła finansowania 

dochody 
własne jst 

kredyty  
i 

poŜycz
ki 

środki 
pochodz ące 

z innych  
źródeł* 

środki 
wymienione 

w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 u.f.p. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1, 400 40002 
Budowa wodociągu w 
miejscowości Chotylub 36 500,00 36 500,00 36 500,00     

2. 600 60013 

Pomoc rzeczowa dla 
Województwa Podkarpackiego –
prace przygotowawcze do 
budowy obwodnicy w 
Cieszanowie 

100 000,00 100 000,00 100 000,00      

3. 600 60014 

Pomoc finansowa dla Powiatu 
Lubaczów  
- opracowanie projektów dróg 
Moszczenica-Cieszanów, Nowy 
Lubliniec, Kowalówka-
Cieszanów, 
- wymiana nawierzchni asfaltowej 
i chodnikowej ul. Mickiewicza i 
Dworcowa w Cieszanowioe 

 100 000,00  100 000,00  100 000,00        



 
 
A. Emisja obligacji     
B. Środki pomocowe z EFRR 
C. udział Gminy Lubaczów w realizacji zadania  
 

 
 
 

4. 630  63095 
Budowa Przygranicznego 
Centrum Sportu i Rekreacji 
„Wędrowiec”  

   450 000,00 450 000,00 
 
 

A.   
B.   
C. 
… 

  
 
 
 

 

5. 710 71035 
Ogrodzenie cmentarzy w 
miejscowościach : Cieszanów i 
Dachnów 

 100 000,00 100 000,00 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

6. 750 75023 

 
Zakup sprzętu do monitoringu, 
serwer 
 

10 000,00 10 000,00 10 000,00     

7 754 75412 

 
Zakup samochodu dla OSP 
Chotylub 
 

30 000,00 30 000,00 30 000,00     

8. 801 80101 
Budowa Centrum Edukacji 
Wczesnoszkolnej w Cieszanowie 

900 000,00 400 000,00 400 000,00   

 
 
 
 

 
 
 
 

9.. 900  90001 

 
Kompleksowe rozwiązywanie 
gospodarki ściekowej w obrębie 
aglomeracji Cieszanów 
 

 10 718 823,00 2 586 240,00 845 154,00   
A.   
B.  1 112 014,00 
C      629 072,00 

  

 
 
 
 

Ogółem  3 812 740,00 2 071 654,00  1 741 086,00   x 


