
UCHWAŁA   Nr  72/XLII/09 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 17 października 2009 r. 

  

w sprawie zmian do uchwały Nr 68/XLI/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 64/XL/09 

                  w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu  

                  Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009 i uchwały Nr 36/XXXVII/09 w  

                  sprawie zmian do  uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu  

                  Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009 

 
 

                   Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z 

późn. zm. ), oraz art. 109, art. 116, art.124 ust.1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3 i 4, art. 135 

ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z  2005 roku Nr 

249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:  

 

§ 1 

 

W § 1 ust 1 uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 68/XL/09 w sprawie zmian do 

uchwały Nr 64/XL/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 36/XXXVII/09 w sprawie zmian do 

uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 

2009, wprowadza się następujące zmiany: kwotę 12 037 035,49 zł, zastępuje się kwotą   

11 297 319,72 zł 

§ 2 

 

W § 16 lit. b) pauza (-) pierwsza uchwały nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009, kwotę 4 059 840 zł zastępuje się kwotą 4 136 729 zł, 

pauza (-) druga uchwały nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Cieszanów na rok 2009, kwotę 2 386 853,49 zł zastępuje się kwotą 1 848 411,91zł  

 

§ 3 

 

Pozostałe zapisy Uchwały Rady Miejskiej Nr 64/XL/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 

36/XXXVII/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku pozostają bez 

zmian. 

§ 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. 
 


