UCHWAŁA Nr 51/XXXIX/09
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 29 lipca 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 445 000 zł, z tytułu:
a) dofinansowania z budżetu państwa usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym
remontów obiektów komunalnych infrastruktury technicznej uszkodzonych w wyniku
powodzi w czerwcu br. 400 000 zł
b) dotacji celowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na wykonanie
prac konserwatorskich przy nagrobkach rodziny Brunickich i Dworzaków, usytuowanych
na cmentarzu grekokatolickim w Gorajcu 20 000 zł
c) sprzedaży nieruchomości zasobów mienia komunalnego 25 000 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 782 500 zł z tytułu:
a) planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 100 000 zł,
b) dotacji Wojewody Podkarpackiego w wysokości 1 182 500zł na realizację zadania
inwestycyjnego w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu
dróg Cieszanów – Nowe Sioło – Załuże”.
c) pomocy finansowej Powiatu lubaczowskiego na przebudowę drogi nr 1656R Cieszanów –
Nowe Sioło 500 000 zł
Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia
zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 2 365 000 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego
pn. „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów – Nowe Sioło - Załuże” I etap 2 365 000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 430 500 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego
pn. „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów – Nowe Sioło - Załuże” I etap 30 000 zł
b) zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 120 000 zł
c) zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego 34 187 zł
d) rozbudowa stadionu sportowego w Dachnowie 235 563 zł
e) zakup działki o powierzchni 0,0090 ha na poszerzenie ul. Moniuszki w m. Cieszanowie
750 zł
e) wykonanie projektu rozbudowy ujęcia wody podziemnej w miejscowości Brusno i Polanka
Horyniecka 10 000 zł

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 607 000 zł, w tym:
a) prace konserwatorskie przy czterech nagrobkach rodziny Brunickich i Dworzaków
47 000zł, w tym udział finansowy gminy 27 000 zł
b) remonty obiektów komunalnych infrastruktury technicznej uszkodzonych w wyniku
powodzi w czerwcu br. 500 000 zł, w tym udział finansowy gminy 100 000 zł
c) prace geologiczne oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla potrzeb
rekultywacji składowiska śmieci w Cieszanowie 25 000 zł
d) wypłaty z tytułu poręczeń kredytu dla zakładu obsługi Gminy z siedzibą w Cieszanowie
25 000 zł
e) dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła parafialnego w Cieszanowie 10 000 zł
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 10 000 zł, w tym:
a) wydatki na remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 10 000 zł
Szczegółowy podział wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia
zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
§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 i podlega opublikowaniu zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr 51/XXXIX/09
z dnia 29 lipca 2009 r.
Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
dział rozdział

§
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921
92120

2730

Razem dochody

Nazwa działu rozdziału i paragrafu
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zmniejszenie
planu
dochodów
1 682 500,00
1 682 500,00

1 182 500,00

500 000,00

400 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
przez użytkowników zabytków
niebędących jednostkami budżetowymi
na finansowanie i dofinansowanie prac
remontowych o konserwatorskich przy
tych zabytkach

Zwiększenie
planu
dochodów
400 000,00

400 000,00
25 000,00
25 000,00

25 000,00

100 000,00

100 000,00
100 000,00
20 000,00
20 000,00

20 000,00

1 782 500,00

445 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr 51/XXXIX/09
z dnia 29 lipca 2009 r.
Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
dział rozdział

§

400
40002
6050
600
60014
6050
6058
6059

6300

60016
6060
60078
4270
750
75023
4270
801
80113
6060
80195
8020
900
90002
4300
921

Nazwa działu rozdziału i paragrafu
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Zakup usług remontowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Zakup usług remontowych
Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Zmniejszenie
planu
wydatków

Zwiększenie
planu
wydatków
10 000,00
10 000,00
10 000,00

2 365 000,00
2 365 000,00

564 937,00
64 187,00
30 000,00

1 182 500,00
1 182 500,00

34 187,00

750,00
750,00
500 000,00
500 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
145 000,00
120 000,00
120 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
57 000,00

92120
4270
926
92601
6050
Razem wydatki

Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
Zakup usług remontowych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

57 000,00
57 000,00
235 563,00
235 563,00
2 375 000,00

1 037 500,00

