
 

UCHWAŁA   Nr  XIII/80/2011 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 29 września 2011 roku 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok 

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214, 216, 

217,  235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 892 124,67 zł, w tym z tytułu: 

a) majątkowych: 

          - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku 

            4 027,92 zł 

     b)  bieżących: 

          - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010  

              roku 23 096,75 zł, 

          - podatek od nieruchomości od osób prawnych  750 000 zł 

          - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  110 000 zł, 

          - dofinansowanie przez fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wymiany  

             młodzieży szkolnej z Argenbuhl – Eglofs (Niemcy) i Zespołu Szkół Publicznych  

             w Dachnowie 3 800 zł  

           - dofinansowanie (darowizna) wymiany młodzieży szkolnej przez sponsorów 1 200 zł. 

Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia     

 zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 892 124,67 zł, w tym z tytułu: 

a) opracowania dokumentacji do remontu budynku komunalnego w Cieszanowie 

przy ul. Kościuszki 6  -   27 124,67 zł 

b) korekty podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych za lata 2009-2010 

750 000 zł 

c) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 92 000 zł 

d) wykonanie opracowań koniecznych do przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Czyste Roztocze – wspólne działania dla racjonalnej gospodarki odpadami i 

ograniczenia emisji na terenie Miasta i Gminy Cieszanów i Miasta Gliniany 

(Ukraina)”  18 000 zł, 

e) organizacja wymiany młodzieży szkolnej przez Zespół Szkół Publicznych w 

Dachnowie 5 000 zł, w tym dofinansowanie przez PNWM 3 800 zł, sponsorzy 

1 200 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         31 225 898,15 zł 

               - wydatki          34 496 553,15 zł 

§ 4 

 

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

wykonaniem uchwały Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Rady Miejskiej Nr XIII/80/2011 

z dnia 29 września 2011 r. 

 

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

 

Dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 

Zwiększenie 

planu 

dochodów 

756 
  

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

860 000,00 

 

75615 
 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 

860 000,00 

 

0310 podatek od nieruchomości  750 000,00 

0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 
110 000,00 

758 
  

Różne rozliczenia 27 124,67 

 

75814 
 

Różne rozliczenia finansowe 27 124,67 

 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 
23 096,75 

6330 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin 

4 027,92 

801 
  

Oświata i wychowanie 5 000,00 

 

80195 
 

Pozostała działalność 5 000,00 

 

2707 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów, samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 

3 800,00 

0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 

postaci pieniężnej 
1 200,00 

Razem dochody 892 124,67 



 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Rady Miejskiej Nr XIII/80/2011 

z dnia 29 września 2011 r. 

 

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

 

 

 

 

Dział Rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 

Zwiększenie 

planu 

wydatków 

600 
  Transport i łączność 842 000,00 

 

60017 
 

Drogi wewnętrzne 842 000,00 

 

4480 Podatek od nieruchomości 750 000,00 

4570 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

pozostałych podatków i opłat 
92 000,00 

700 
  

Gospodarka mieszkaniowa 27 124,67 

 
70005 

 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 124,67 

 
4270 Zakup usług remontowych 27 124,67 

801 
  

Oświata i wychowanie 5 000,00 

 

80195 
 

Pozostała działalność 5 000,00 

 

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 

4307 Zakup usług pozostałych 3 800,00 

900 
  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 000,00 

 

90002 
 

Gospodarka odpadami 18 000,00 

 
4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 

Razem wydatki 892 124,67 


