
UCHWAŁA   Nr 101/XXXI/08 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 30 grudnia  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 
 
Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę 236 104 zł, w tym z tytułu: 

a) odsprzedaŜy energii elektrycznej 20 200 zł 
b) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 110 000 zł, 

c) świadczenia usługi Ŝywienia dzieci w przedszkolu  10 000 zł, 

d) pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Lubaczów na dofinansowanie robót 
dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji w aglomeracji 
Cieszanów – ZałuŜe” 95 904 zł 

Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej 
przedstawia  zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

1. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę 364 604 zł, w tym: 
1) wydatki majątkowe o kwotę 221 604 zł, w tym: 

a)  roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Budowa kanalizacji w  
        aglomeracji Cieszanów -  ZałuŜe  155 904 zł, 

    b)   zakup trzonu kuchennego wraz z piekarnikiem do kuchni przy Zespole Szkół  
            Publicznych w Dachnowie 4 700 zł, 
    c)  roboty dodatkowe na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Centrum Edukacji  
            Wczesnoszkolnej” w Cieszanowie 61 000 zł 
 
2) wydatki bieŜące o kwotę 143 000 zł, w tym na: 
    a)  remonty i bieŜące utrzymanie dróg gminnych  29 000 zł 
    b)  remont świetlicy socjoterapeutycznej w Starym Lublińcu 13 000 zł, 
    c) obsługa długu publicznego  35 000 zł 
    d) utrzymanie budynków komunalnych 38 000 zł, w tym: zakup materiałów 4 000zł,  
        remont dachu – Cieszanów ,ul. Podwale 1  -  4 500 zł, zakup usług pozostałych   
        29 500 zł, 
    e) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, w tym: domy kultury i świetlice  
         28 000 zł, 
 
2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetu o kwotę  128 500 zł, w tym: 
  1) wydatki majątkowe  29 000 zł,  w tym: 



     a) z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na wydatki  
          inwestycyjne na dogach wojewódzkich 20 000 zł, 
     b) z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki  
          inwestycyjne na drogach powiatowych  9 000 zł, 
   
2) wydatki bieŜące  99 500 zł, w tym: 
     a) zakup materiałów i usług w ramach działalności Komisji d/s Zwalczania  
         Problemów Alkoholowych 10 000 zł, 
     b) zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji  
         pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych  7 000 zł, 
     c) utrzymanie szkół 30 000 zł, 
     d) oświetlenie ulic i placów 24 500 zł   
     e) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, w tym: biblioteki  28 000 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       23 146 137 zł 
               - wydatki        23 683 153 zł 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów a nadzór 
nad realizacją Komisji BudŜetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 101/XXXI/08 
z 30 grudnia 2008 r. 

 
 
 
Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej 
 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 
Zwiększenie 

planu 
dochodów 

700   Gospodarki mieszkaniowej 20 200,00 

 
70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 200,00 

 0830 Wpływy z usług 20 200,00 

756  

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

110 000,00 

 
75621 

 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budŜetu państwa 

110 000,00 

 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 110 000,00 
801   Oświata i wychowanie 10 000,00 
 80104  Przedszkola 10 000,00 

 0830 Wpływy z usług 10 000,00 
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95 904,00 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 904,00 

 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

95 904,00 

Razem dochody 236 104,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 101/XXXI/08 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 
 

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej 
 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 
Zwiększenie 

planu 
wydatków 

Zmniejszenie 
planu 

wydatków 
600    Transport i łączność 29 000,00 29 000,00 

  
  
  
  
  
  

60013  Drogi publiczne wojewódzkie  20 000,00 

 6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

 20 000,00 

60014  Drogi publiczne powiatowe  9 000,00 

 6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzieloną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

 9 000,00 

60016  Drogi publiczne gminne 29 000,00  

 
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00  
4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00  

700   Gospodarki mieszkaniowej 38 000,00  

 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 000,00  
 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 4 000,00  

 
4270 Zakup usług remontowych 4 500,00  
4300 Zakup usług pozostałych 29 500,00  

757    Obsługa długu publicznego 35 000,00  

  
  

75702 
 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego  35 000,00  

 
8070 

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

35 000,00  

801   Oświata i wychowanie    65 700,00 30 000,00 

 

80101  Szkoły podstawowe 61 000,00 30 000,00 

 
4270 Zakup usług remontowych  30 000,00 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 61 000,00  

80110  Gimnazja  4 700,00  

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 4 700,00  

851    Ochrona zdrowia 13 000,00 17 000,00 

 

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 000,00 17 000,00 

 

2830 

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 
finansów publicznych 

 7 000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  4 000,00 



4270 Zakup usług remontowych 13 000,00  
4300 Zakup usług pozostałych  6 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 155 904,00 24 500,00 

 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 155 904,00  
 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 155 904,00  

90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  24 500,00 
 4260 Zakup energii  24 500,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28 000,00 28 000,00 

 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 28 000,00  
 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 28 000,00  

92116  Biblioteki  28 000,00 
 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  28 000,00 

Razem wydatki: 364 604,00 128 500,00 
 


