
UCHWAŁA   Nr  78/XXVIII/08 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 
z dnia 29 października  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 
 

1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę 57 434 zł, w tym z tytułu: 
    a) dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  
         Wodnej z siedzibą w Rzeszowie na podstawie umowy dotacji Nr  
        110/2008/UR/P/D z dnia 19.09.2008r. w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie  
         zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” 
    b) współfinansowania realizacji projektu Centrum Informacji Turystycznej ze  
         środków budŜetu państwa  5 034 zł 

    c)  dotacji celowej na realizację projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci  
         oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach  
         pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej  32 000 zł 
    d) darowizny w wysokości 400 zł, na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy  
        w Cieszanowie przekazana przez Pana Wojciecha Sperzyńskiego. 
 
2. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o kwotę  37 034,00 zł, w tym z tytułu: 
    a) współfinansowania realizacji projektu Centrum Informacji Turystycznej ze  
          środków Unii Europejskiej  5 034 zł 
    b)  dotacji celowej na realizację projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci  
         oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach  
         działalności  Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie 32 000 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 674 666 zł, w tym: 
1) wydatki majątkowe o kwotę 630 966 zł, w tym na: 
    a) zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Niemstowie 
         20 000 zł 
    b) ogrodzenie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Cieszanowie, ul.  
         Sobieskiego Nr 1   - 17 500 zł 



    c) roboty ziemne, równanie terenu oraz ogrodzenie stadionu sportowego w  
          miejscowości Dachnów 48 000 zł 
    d) wydatki związane z utworzeniem Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w  
          Cieszanowie      532 466 zł 
    e)   dodatkowe prace związane z budową Centrum Sportu i Rekreacji „Wędrowiec”  
          13 000 zł 
2) wydatki bieŜące o kwotę 43 700 zł, w tym na: 
    a) wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i  
         zagospodarowania terenu  8 000 zł 
    b) zakup materiałów i wyposaŜenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy  
         w Cieszanowie 400 zł, 
    c) realizacja projektu pn. „funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla  
         osób z zaburzeniami psychicznymi” w wysokości 35 300 zł 
 
2. Zmniejsza się plan wydatków bieŜących budŜetu o kwotę 654 266 zł, w tym : 
    a) w dziale „Oświata i wychowanie”  - Szkoły podstawowe – 618 966 zł,  
    b) w dziale „Pomoc społeczna” – Ośrodki wsparcia - finansowanie projektu z  
        zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób  
        z zaburzeniami psychicznymi” w wysokości 35 300 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      21 196 305 zł 
               - wydatki       21 183 321 zł 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 78/XXVIII/08 
z dnia 29 października 2008 r. 

 
 
 
Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej 
 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 
Zwiększenie 

planu 
dochodów 

Zmniejszenie 
planu 

dochodów 
630   Turystyka 5 034,00 5 034,00 
 63095  Pozostała działalność 5 034,00 5 034,00 

 
2708 

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieŜących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

 5 034,00 

2709 
Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieŜących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

5 034,00  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

20 000,00  

 75412  Ochotnicze straŜe poŜarne 20 000,00  
 

6260 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 
na dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych  

20 000,00  

852   Pomoc Społeczna 32 400,00 32 000,00 
 85203  Ośrodki wsparcia 400,00 32 000,00 

 
0960 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 
postaci pienięŜnej 

400,00  

2020 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na zadania bieŜące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

 32 000,00 

85295  Pozostała działalność 32 000,00  
 

2020 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu 
państwa na zadania bieŜące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej 

32 000,00  

Razem dochody 57 434,00 37 034,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr 78/XXVIII/08 
z dnia 29 października 2008 r. 

 
Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budŜetowej 
 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 
Zwiększenie 

planu 
wydatków 

Zmniejszenie 
planu 

wydatków 
630   Turystyka 13 000,00  

 
63095  Pozostała działalność 13 000,00  

 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

13 000,00  

700   Gospodarka mieszkaniowa 8 000,00  
 
 

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 000,00  
 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00  

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpoŜarowa 

20 000,00  

 
75412  Ochotnicze straŜe poŜarne 20 000,00  

 6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budŜetowych 

20 000,00  

801   Oświata i wychowanie    549 966,00 618 966,00 

 

80101  Szkoły podstawowe 549 966,00 618 966,00 

 

4010 Wynagrodzenia osobowe  48 500,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  20 000,00 
4270 Zakup usług remontowych  550 466,00 

6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

549 966,00  

852   Pomoc Społeczna 35 700,00 35 300,00 

 

85203  Ośrodki wsparcia 400,00 35 300,00 

 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 400,00 32 300,00 

4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w 
tym programów i licencji 

 3 000,00 

85295  Pozostała działalność 35 300,00  

 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 32 300,00  

4750 
Zakup akcesoriów komputerowych, w 
tym programów i licencji  

3 000,00  

926   Kultura fizyczna i sport 48 000,00  

 
92601  Obiekty sportowe 48 000,00  

 
6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

48 000,00  

Razem  674 666,00 654 266,00 
 
 
 
 


