
 

UCHWAŁA   Nr  45/XXXIX/09 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 29 lipca 2009 roku 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 37/XXXVII/09 Rady Miejskiej  

                     w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2009 r. 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. W § 2 ust. 1 kwotę 244 990,14 zł zastępuje się kwotą 196 990,14 zł, skreśla się zapis 

lit. 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”, oraz w § 2 ust. 2 kwotę 349 594,94 zł zastępuje się kwotą 301 594,94 zł, skreśla 

się zapis lit. c) „w dziale 926 – kultura fizyczna i sport, obiekty sportowe 48 000 zł 

jako dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez 

podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:  Centrum 

Kultury i Sportu w Cieszanowie 48 000 zł”. 

2. W załączniku Nr 2 – w kolumnie zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 –

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”– rozdział 92109 – Domy i ośrodki 

kultury, świetlice i kluby, § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez 

samorządową instytucję kultury, skreśla się kwotę 48 000 zł oraz w kolumnie 

zwiększenie planu wydatków w dziale 926 –„Kultura fizyczna i sport”– rozdział 

92601 – Obiekty sportowe, § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 

jednostek sektora finansów publicznych, skreśla się kwotę 48 000 zł. Ogólną kwotę 

zmniejszenia planu wydatków 244 990,14 zastępuje się kwotą 196 990,14 zł oraz 

ogólną kwotę zwiększenia planu wydatków 465 594,94 zł zastępuje się kwotą 

417 594,94 zł 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy Uchwały Rady Miejskiej Nr 37/XXXVII/09 w sprawie wprowadzenia zmian 

do budżetu na 2009 rok z dnia 30 czerwca 2009 r. pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

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

realizacją Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


