
 

UCHWAŁA   Nr  30/XXXVI/09 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 27 maja 2009 roku 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok 

 

 

 

                       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 budżetowych o kwotę 704 400 zł, w tym z tytułu: 

a) dotacji Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk  

     wraz z zapleczem w miejscowości Dachnów w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik  

     2012”         333 000 zł, 

b) dofinansowanie przez Województwo Podkarpackie budowy kompleksu boisk wraz  

     z zapleczem w miejscowości Dachnów w ramach Programu  „Moje Boisko-Orlik 2012”            

     333 000 zł, 

c) dotacji przyznanej z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację –  

     przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Folwarki dz. nr 280 i  

     Żuków dz. nr 722       28 400 zł 

d) dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn.  

     Breakout – Festiwal,  realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie   

     10 000 zł 

 

Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia     

zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 34 400 zł, w tym: 

a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – 6 000 zł - zakup usług  

     pozostałych 

b) w dziale 600 – Transport i łączność, drogi wewnętrzne – 28 400 zł – zakup usług  

     pozostałych 

 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 53 500 zł, w tym: 

a) w dziale 852 – Pomoc społeczna, pozostała działalność – 10 000 zł –  zakup żywności  

    usług pozostałych  ramach realizacji programu pn. „Dostarczanie żywności dla najuboższej  

    ludności UE 2009” 

b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa  

    i ochrona wód – 26 210 zł  - odsetki i kara naliczona przez Podkarpacki Wojewódzki  



    Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie za odprowadzanie ścieków nie  

    odpowiadających warunkom pozwolenia wodno prawnego    

 c) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury,  

     świetlice i kluby – 10 000 zł, dotacja celowa na realizację zadania pn. Breakout – Festiwal   

d) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami –  

     7 290 zł - zakup usług pozostałych  

 

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 785 300 zł, w tym z tytułu: 

a) przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym drogi w obrębach Folwarki  

     i Żuków     56 800 zł, 

b) budowa kompleksu sportowego w  miejscowości Dachnów w ramach Programu „Moje  

     Boisko-Orlik 2012”      666 000 zł, 

c) wykonanie boisk trawiastych o wymiarach 30m x 70m w miejscowościach: Folwarki,  

     Żuków i Nowy Lubliniec Osiedle  21 000zł 

d) Zakupu sprzętu monitorującego do Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie,  

     ul. Sobieskiego 1  -   6 000 zł, 

e) zakup budynku po zlewni mleka w Żukowie   27 500 zł, 

f) zakup wiaty przystankowej - Cieszanów ul. Dworcowa    8 000 zł  

 

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę  100 000 zł  z tytułu   

      wstrzymania modernizacji budynku komunalnego- Przychodni Rejonowej w Cieszanowie 

 

Szczegółowy podział wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia     

zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Ustala się wysokość planowanych dochodów i wydatków  po zmianach w wysokości: 

               - dochody       21 587 742,20 zł 

               - wydatki       21 587 742,20 zł 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad 

realizacją Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Rady Miejskiej Nr 30/XXXVI/09 

z dnia 27 maja 2009 r. 

 

 

 

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 

Zwiększenie 

planu 

dochodów 

600   Transport i łączność 28 400,00 

 

60017  Drogi wewnętrzne 28 400,00 

 6260 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów publicznych 

28 400,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 

 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 

 2330 

Dotacja celowa otrzymane od samorządu 

województwa na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

10 000,00 

926   Kultura fizyczna i sport 666 000,00 

 

92601  Obiekty sportowe 666 000,00 

 

6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin) 

333 000,00 

6300 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 

333 000,00 

Razem dochody 704 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Rady Miejskiej Nr 30/XXXVI/09 

z dnia 27 maja 2009 r. 

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 

Zmniejszenie 

planu 

wydatków 

Zwiększenie 

planu 

wydatków 

600   Transport i łączność 28 400,00 64 800,00 

 

60017  Drogi wewnętrzne 28 400,00 56 800,00 

 

4300 Zakup usług pozostałych 28 400,00  

6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 56 800,00 

60095  Pozostała działalność  8 000,00 

 6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
 8 000,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 34 790,00 

 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 34 790,00 

 

4300 Zakup usług pozostałych  7 290,00 

6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
100 000,00  

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
 27 500,00 

801   Oświata i wychowanie 6 000,00 6 000,00 

 

80101  Szkoły podstawowe  6 000,00 6 000,00 

 

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00  

6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
 6 000,00 

852   Pomoc społeczna  10 000,00 

 

85295  Pozostała działalność  10 000,00 

 
4220 Zakup środków żywności  4 500,00 

4300 Zakup usług transportowych  5 500,00 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 26 210,00 

 

90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  26 210,00 

 

4580 Pozostałe odsetki  210,00 

4600 

Kary i odszkodowania wypłacane na 

rzecz osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

 26 000,00 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
 10 000,00 

 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  10 000,00 

 2800 

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

 10 000,00 

926   Kultura fizyczna i sport  687 000,00 

 

92601  Obiekty sportowe  687 000,00 

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 687 000,00 

Razem wydatki 134 400,00 638 800,00 



 


