
UCHWAŁA   Nr  22/XLIX/2010 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 16 marca 2010 roku 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 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) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co 

następuje: 
 

§ 1 

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 30 zł, w tym: 

a) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu administracji 

rządowej  30 zł 

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 65 868 zł, w tym: 

     a) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu administracji  

           rządowej  7 268 zł, 

     b) dotacja z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji  

           rządowej  58 600 zł 

 

 Szczegółowy podział wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia     

 zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Zmniejsza się plan wydatków  bieżących budżetu o kwotę  73 448 zł, w tym: 

a) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej   7 268 zł  

b)   wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  58 600 zł 

c)   zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników administracji 4 500 zł 

d)  zakup usług w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej  3 080 zł 

 

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę   7 610,00 zł, w tym: 

a)   wydatki na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej  30 zł  

 b)   dokumentacja do remontu cerkwi w Cieszanowie  500 zł 

 d)  dokumentacja techniczna do prac remontowo – rekonstrukcyjnych pomnika Jana III  

       Sobieskiego w Cieszanowie 4 000 zł  

      e)  dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   

           na realizacje zadań w ramach Programu Integracji Społecznej wysokości 3 080 zł 

 

Szczegółowy podział wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia     

 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 



 

 

§ 3 

 

Zwiększa się plan przychodów i wydatków Zakładu Obsługi Gminy Cieszanów o kwotę  

172 757 zł. Plan po zmianach wynosi: 

-  przychody 824 332 zł, 

-  wydatki     824 332 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 22/XLIX/10 

z dnia 16 marca 2010 r. 

 

 

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 

Zwiększenie 

planu 

dochodów 

Zmniejszenie 

planu 

dochodów 

750   Administracja publiczna 
 

48,00 

 

75023  Urzędy gmin 
 

48,00 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin 
 

48,00 

852   Pomoc społeczna 30,00 65 820,00 

 

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na świadczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

 
58 600,00 

 2010 

Dotacje celowe przekazane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

ustawami. 

 
58 600,00 

85213  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane przez osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

30,00 2 370,00 

 2010 

Dotacje celowe przekazane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

ustawami. 

30,00  

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin 
 

2 370,00 

85214  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia społeczne  
840,00 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin 
 

840,00 

85216  Zasiłki stałe  
4 010,00 

 2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań  
4 010,00 



bieżących gmin 

Razem dochody 30,00 65 868,00 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Rady Miejskiej Nr XLIX/2010 

z dnia 16 marca 2010 r. 

 

 

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

 

dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 

Zmniejszenie 

planu 

wydatków 

Zwiększenie 

planu 

wydatków 

750   Administracja publiczna 4 548,00 
 

 

75023  Urzędy gmin 4 548,00 
 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 548,00 
 

852   Pomoc społeczna 68 900,00 3 110,00 

 

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na świadczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

58 600,00 
 

 3110 Świadczenia społeczne 58 600,00 
 

85213  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane przez osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

2 370,00 30,00 

 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 370,00 30,00 

85214  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia społeczne 
840,00 

 

 3110 Świadczenia społeczne 840,00 
 

85216  Zasiłki stałe 4 010,00 
 

 3110 Świadczenia społeczne 4 010,00 
 

85295  Pozostała działalność 3 080,00 3 080,00 

 
2803 

Dotacja celowa z budżetu dla 

pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

 3 080,00 

4303 Zakup usług pozostałych 3 080,00 
 

921  
 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
 4 500,00 

 

92120 
 

Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 
 4 500,00 

 4270 Zakup usług remontowych  4 500,00 

Razem wydatki 73 448,00 7 610,00 

 


