
UCHWAŁA   Nr  XXXVIII/26/2013  
Rady Miejskiej w Cieszanowie 
z dnia  26 kwietnia  2013 roku 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 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. 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę  568 881 zł, w  tym z tytułu: 
 
a) dalszego finansowania programu pn. „ Budowanie Solidarności we Wspólnotach” zgodnie 

z podpisana umową  z miastem partnerskim Diósd (Węgry) w kwocie 8 855 zł 
b) dotacji na realizację Projektu pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie 

wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność 
oferty edukacyjnej Podkarpacia” w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego  13 008 zł. 

c) dotacja Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na prace remontowe w synagodze przy 
ul. Skorupki w Cieszanowie  100 000 zł, 

d) dotacja Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na prace remontowe w cerkwi przy ul. 
Skorupki w Cieszanowie   30 000 zł, 

e) dotacja Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na wykonanie dokumentacji projektowo 
technicznej dla zespołu dworskiego w Nowym Siole  20 000 zł, 

f) dofinansowania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013   -   397 018 zł, w 
tym środki europejskie 337 465,30zł i środki krajowe 59 552,70 zł. 
 

2. Szczegółowy podział dochodów zawartych w ust. 1 w dostosowaniu do klasyfikacji  
     budżetowej przedstawia  zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 821 881 zł, z tytułu: 
 
a) dalszej realizacji programu pn. „Budowanie Solidarności we Wspólnotach” w kwocie  

8 855 zł, 
b) realizacja przez Zespół Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu Projektu pn. „Technologie 

cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych 
oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej Podkarpacia” w ramach POKL 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  13 008 zł. 

c) remontu synagogi przy ul. Skorupki w Cieszanowie polegającego na wykonaniu stropu 
nad salą modlitewną, dachu oraz instalacji odgromowej  201 000 zł, 

d) remontu w cerkwi przy ul. Skorupki w Cieszanowie polegającego na wykonaniu przepony 
przeciwwilgociowej i odsoleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej oraz 
remoncie drzwi zewnętrznych  61 000 zł, 

e) wykonanie dokumentacji projektowo technicznej dla zespołu dworskiego w Nowym Siole  
41 000 zł, 

f) zakup materiałów do budowy remizy OSP w Nowym Siole  100 000 zł, 



g) realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013   -   kwota 
397 018 zł, w tym środki europejskie 337 465,30zł i środki krajowe 59 552,70 zł. 

 
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 253 000 zł, z tytułu rozbudowy budynku 
administracyjnego przy ulicy Kościuszki 1 w Cieszanowie w kwocie 253 000 zł, 

 
3. Szczegółowy podział wydatków zawartych w ust. 1 i 2 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 
wykonaniem uchwały Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr XXXVIII/26/2013 
z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

 
 
Dochody z zakresu zadań własnych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
 

Dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 
zwiększenie 

planu 
dochodów 

750 
  

Administracja publiczna  405 873,00 

 

75095 
 

Pozostała działalność 405 873,00 

 

2707 
Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin, powiatów, samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

8 855,00 

6207 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 praz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 

337 465,30 

6209 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 praz ust. 3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich 

59 552,70 

801   Oświata i wychowanie 13 008,00 

 

80146 
 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 008,00 

 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich. 

12 642,61 

2009 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich. 

365,39 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000,00 

 

92120 
 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000,00 

 
2730 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez 
użytkowników zabytków niebędących 
jednostkami budżetowymi na finansowanie i 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich przy zabytkach 

150 000,00 

Razem dochody 568 881,00 
 
 



 
Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr XXXVIII/26/2013 
z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

 
Wydatki z zakresu zadań własnych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 

 

 

 

Dział Rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 
Zmniejszenie 

planu 
wydatków 

Zwiększenie 
planu 

wydatków 
750   Administracja publiczna 253 000,00 405 873,00 

 

75023 
 

Urzędy gmin 253 000,00  

 
6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

253 000,00  

75095 
 

Pozostała działalność 
 

405 873,00 

 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 
 

4 000,00 
4307 Zakup usług pozostałych 

 
2 000,00 

4437 Różne opłaty i składki 
 

2 855,00 

6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

337 465,30 

6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

59 552,70 

801   Oświata i wychowanie  13 008,00 

 

80146 
 

Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli  

13 008,00 

 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 
 

1 691,64 
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 

 
48,90 

4127 Składki na Fundusz Pracy 
 

242,46 
4129 Składki na Fundusz Pracy 

 
7,00 

4177 Wynagrodzenie bezosobowe 
 

9 892,10 
4179 Wynagrodzenie bezosobowe 

 
285,90 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 
 

583,15 
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 

 
16,85 

4307 Zakup usług pozostałych 
 

233,26 
4309 Zakup usług pozostałych 

 
6,74 

754   
Bezpieczeństwo publiczne   i 
ochrona   przeciwpożarowa  100 000,00 

 

75412 
 

Ochotnicze straże pożarne 
 

100 000,00 

 
6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

100 000,00 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  303 000,00 

 
92120 

 
Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami  303 000,00 

 
4270 Zakup usług remontowych 

 
303 000,00 

Razem wydatki: 253 000,00 821 881,00 


