
UCHWAŁA   Nr  89/XXIX/ 08 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 19 listopada  2008 
 
w sprawie wprowadzenia zmian do budŜetu na 2008r. 
 
                       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 uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę 246 305 zł, w tym z tytułu: 
    a)dofinansowania budowy (modernizacji) dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
       na terenie gminy ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości  
       36 000 zł 
    b)zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin  150 000 zł 

    c)dotacji Podkarpackiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie programu  
       wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2008 r. pod nazwą  
       „Masz szansę – naucz się pływać”  w wysokości 12 453 zł 
    d)dotacji Podkarpackiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie programu  
       wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2008 r. pod nazwą  
       „Równać szanse – cieszanowskie dzieci”  w wysokości 47 852 zł 
 2. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę 100 000 zł, w tym z tytułu  
      sprzedaŜy drewna. 
Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej 
przedstawia  zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

1. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę 746 150 zł, w tym: 
1) wydatki majątkowe o kwotę 165 804 zł, w tym na: 
    a) modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy  
         Cieszanów 87 923 zł, w tym ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  
         Województwa Podkarpackiego 36 000 zł, udział własny gminy 51 923 zł, 
    b)  budowa chodnika ul. Kościuszki – oś. Armii Krajowej   60 100 zł, 
    c) dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych  
         jednostek sektora finansów publicznych 5 781 zł. 
    d) wydatki związane z przystąpieniem do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  
         pn. „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów – Nowe Sioło – ZałuŜe”  12 000 zł 
2) wydatki bieŜące o kwotę 580 346 zł, w tym na: 
    a) usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych na drogach gminnych, udział własny  
         gminy 46 000 zł 
    b)  bieŜące utrzymanie dróg gminnych 5 196 zł 
    c)  wynagrodzenia osobowe pracowników administracji 20 000 zł 



    d)  bieŜące utrzymanie budynków komunalnych  43 000 zł 
    e)  bieŜąca działalność OSP na ternie gminy 64 000 zł, w tym: remont świetlicy  
          OSP w Chotylubiu 52 000 zł 
    f)  prowizja za inkaso podatków 2 000 zł 
    g)  wydatki związane z obsługą długu 64 000 zł 
    h) wyposaŜenie w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń po modernizacji szkoły  
         podstawowej w Cieszanowie 150 000 zł 
    i) realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  
          i młodzieŜy w 2008 roku, zadanie pn. ”Równać szanse – cieszanowskie dzieci”  
         –  68 360 zł, w tym udział własny gminy  20 508 zł 
    j) realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  
          i młodzieŜy w 2008 roku, zadanie pn. „Masz szansę – naucz się pływać”  
          17 790zł,  w tym udział własny gminy 5 337 zł 
    k)  dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieŜącą w wysokości  
         100 000 zł, w tym domy kultury  100 000 zł  
 
2. Zmniejsza się plan wydatków bieŜących budŜetu o kwotę 49 845. zł, w tym :  
     - w dziale „Oświata i wychowanie”  - szkoły podstawowe –  37 845 zł,  
     - w dziale „Transport i łączność” – drogi publiczne gminne – 12 000 zł. 
 
Szczegółowy podział wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej 
przedstawia  zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

Ustala się wysokość planowanych dochodów i wydatków  po zmianach w wysokości: 
               - dochody      22 536 327 zł 
               - wydatki       23 073 343 zł 

§ 4 
 

1.  Ustala się deficyt budŜetu w wysokości 537 016 zł, którego źródłem sfinansowania  
     będą długoterminowe kredyty i poŜyczki zaciągnięte na rynku krajowym. 
2.  Zwiększa się przychody budŜetu na 2008 rok o kwotę 550 000 zł, w tym: 
     z tytułu długoterminowych kredytów bankowych w kwocie 550 000 zł, zgodnie  
     z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
3. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2008 roku kredytów  
     i poŜyczek o kwotę 550 000 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budŜetu  
     w wysokości 537 016 zł oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach    
     poprzednich w wysokości 12 984 zł 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 89/XXIX/08 
z 19 listopada 2008 r. 

 
 
 
Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej 
 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 
Zwiększenie 

planu 
dochodów 

Zmniejszenie 
planu 

dochodów 
020   Leśnictwo  100 000,00 
 02001  Gospodarka leśna  100 000,00 

 0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów  100 000,00 
600   Transport i łączność 36 000,00  
 60017  Drogi wewnętrzne 36 000,00  

 

6260 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 
na dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych  

36 000,00  

758   RóŜne rozliczenia 150 000,00  
 75801 

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego  150 000,00  

 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 150 000,00  
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 60 305,00  
 85415  Szkoły podstawowe 60 305,00  

 
2030 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieŜących gmin 

60 305,00  

Razem dochody 246 305,00 100 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 89/XXIX/08 
z dnia 19 listopada 2008 r. 

 
 
 
Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej 
 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 
Zwiększenie 

planu 
wydatków 

Zmniejszenie 
planu 

wydatków 
600   Transport i ł ączność 211 219,00 12 000,00 

 

60014  Drogi publiczne powiatowe 12 000,00  
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 12 000,00  

60016  Drogi publiczne gminne 65 296,00 12 000,00 

 
4300 Zakup usług pozostałych 5 196,00 12 000,00 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 60 100,00  

60017  Drogi wewnętrzne 87 923,00  
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 87 923,00  

60078  Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 46 000,00  
 4270 Zakup usług remontowych 46 000,00  

700   Gospodarka mieszkaniowa 43 000,00  

 
 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43 000,00  

 
4260 Zakup energii 30 000,00  
4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00  

750   Administracja publiczna 20 000,00  

 
75023  Urzędy gmin 20 000,00  

 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00  

754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 64 000,00  

 
75412  Ochotnicze straŜe poŜarne 64 000,00  

 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 12 000,00  
4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00  

756   

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

2 000,00  

 
75647  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

naleŜności budŜetowych 2 000,00  

 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 000,00  
757   Obsługa długu publicznego 64 000,00  

 

75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego  64 000,00  

 8070 
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 
papierów wartościowych oraz krajowych 
poŜyczek i kredytów 

64 000,00  

801   Oświata i wychowanie 150 000,00 37 845,00 

 
  80101  Szkoły podstawowe 150 000,00  

 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  150 000,00 37 845,00 



854   Edukacyjna opieka wychowawcza 86 150,00  

 

85415  Pomoc materialna dla uczniów 86 150,00  

 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 900,00  
4120 Składki na Fundusz Pracy 790,00  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 990,00  
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  34 630,00  
4300 Zakup usług pozostałych 13 840,00  

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 105 781,00  

 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 105 781,00  
 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 100 000,00  

6220 

Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów 
publicznych 

5 781,00  

Razem  746 150,00 49 845,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 89/XXIX/08 
z dnia 19 listopada 2008 r. 

 
 
 
 
Przychody w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej   
 

 
Paragraf 

 
Nazwa paragrafu Zwiększenie  przychodów 

952 
Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

550 000,00 

Razem przychody 550 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


