
UCHWAŁA   Nr  37/XXXVII/09 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 30 czerwca 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 

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 313 241,10 zł, w tym z tytułu: 

a) usuwania skutków klęsk żywiołowych polegających na remoncie obiektów  komunalnej  

    infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych w 2009 r.    220 000 zł 

b) usuwania skutków klęsk żywiołowych polegających na odbudowie infrastruktury  

    drogowo- mostowej   92 550 zł, 

e) realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach wyrównywania szans  

    edukacyjnych – utworzenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Cieszanów 86,30zł 

f) dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 604,80 zł 

 

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę  92 636,30 zł, w tym z tytułu: 

a) dofinansowania remontów obiektów komunalnej infrastruktury technicznej  92 550 zł, 

b) realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach wyrównywania szans  

    edukacyjnych – utworzenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Cieszanów 86,30zł 

 

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 244 990,14 zł, w tym: 

a) w dziale 600 – Transport i łączność, drogi publiczne gminne – 60 000 zł – usługi  

      remontowe, 

b)  w dziale 600 – Transport i łączność, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 116 000 zł –  

      usługi remontowe. 

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

     świetlice i kluby  48 000 zł - dotacja podmiotowa dla domów kultury 48 000 zł, 

d) w dziale 020 – Leśnictwo, Gospodarka leśna 20 000 zł – zakup usług pozostałych 

e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  

    990,14 zł  

 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 349 594,94 zł, w tym: 

a) w dziale 600 – Transport i łączność, usuwanie skutków klęsk żywiołowych   280 000 zł, 

b) w dziale 801 – Oświata i Wychowanie, szkoły podstawowe 1 594,94zł, 



c) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, obiekty sportowe  48 000zł  jako dotacja celowa na  

    realizacje zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do  

    sektora finansów publicznych, w tym: 

    Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 48 000 zł 

d)w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu   

    20 000zł jako dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

      

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 116 000 zł, w tym z tytułu  

     usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa zniszczonej drogi „Za Niwą w  

     Chotylubiu”      116 000 zł 

 

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        22 173 261  zł 

               - wydatki        22 173 261  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 37/XXXVII/09 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

 

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 

Zmniejszenie 

planu 

dochodów 

Zwiększenie 

planu 

dochodów 

600   Transport i łączność 92 550,00 312 550,00 

 

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 92 550,00 312 550,00 

 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin 
92 550,00 220 000,00 

6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin 

 92 550,00 

801   Oświata i wychowanie 86,30 691,10 

 

80101  Szkoły podstawowe  604,80 

 0750 

Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 

 604,80 

80103  
Oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych 
86,30 86,30 

 

2008 
Dotacje rozwojowe oraz środki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 
86,30  

2009 
Dotacje rozwojowe oraz środki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 
 86,30 

Razem dochody 92 636,30 313 241,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Rady Miejskiej Nr 37/XXXVII/09 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 

Zmniejszenie 

planu 

wydatków 

Zwiększenie 

planu 

wydatków 

020   Leśnictwo 20 000,00  

 
02001  Gospodarka leśna 20 000,00  

 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00  

600   Transport i łączność 176 000,00 396 000,00 

 

60016  Drogi publiczne gminne 60 000,00  

 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00  

60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 116 000,00 396 000,00 

 

4270 Zakup usług remontowych 116 000,00 280 000,00 

6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 116 000,00 

801   Oświata i wychowanie 990,14 1 594,94 

 

80103 
 Oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych 
990,14 1 594,94 

 

4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników  903,84 

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 843,10  

4128 Składki na Fundusz Pracy 130,86  

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 16,18  

4179 Wynagrodzenia bezosobowe  16,18 

4219 Zakup materiałów i wyposażenia  144,00 

4309 Zakup usług pozostałych  530,92 

921   Kultura i dziedzictwa narodowego 48 000,00  

 

92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice o kluby 48 000,00  

 2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana 

przez samorządową instytucję kultury 
48 000,00  

926   Kultura fizyczna i sport  68 000,00 

 

92601  Obiekty sportowe  48 000,00 

 2800 

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

 48 000,00 

92605  
Zadania z zakresu kultury fizycznej i 

sportu 
 20 000,00 

 2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom 

 20 000,00 

Razem wydatki 244 990,14 465 594,94 

 


