
                                              UCHWAŁA   Nr  XLVI/90/2013                           
Rady Miejskiej w Cieszanowie 
z dnia  21 listopada  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 2013, poz. 594) oraz art. 212, 214, 216, 217,  235, 237 i 
239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 
Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje: 
 
§ 1. 1 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 517 167 zł, w tym z tytułu dofinansowania  
     przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Nowym Lublińcu”  
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 000 zł,  z tytułu podpisania umowy finansowej z  
    Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Uczenia się przez całe  
    życie” w ramach Partnerskiego Projektu Szkół – Comenius 
3. Szczegółowy podział wydatków zawartych w ust. 1 i 2 w dostosowaniu do klasyfikacji  
     budżetowej przedstawia zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 
4. Wprowadza się zmianę planu w wysokości 10 000 zł między paragrafami w dziale 921  
     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. 1 Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 195 833 zł,  w tym z tytułu: 

a) bieżącego utrzymania administracji samorządowej  47 903 zł, 
b) realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu 

Szkół – Comenius 13 000 zł, 
c) dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie  77 500 zł, 
d) poniesionych kosztów na termomodernizację budynku szkolnego w Nowym Lublińcu 

8 856 zł, 
e) wynagrodzenia dla inspektora nadzoru za nadzór na przebudową drogi gminnej Nr 

105012R Gorajec przez wieś   3 500 zł,  
f) 20 % udziału środków własnych w pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów 10 563 zł, 
g) Zakup materiałów na ogrodzenie działki wokół budynku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Cieszanowie 4 000 zł  
h) bieżące utrzymanie dróg gminnych  24 000 zł. 
i) dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie na dofinansowanie 

zadania pn. „Wytyczenie ścieżki dydaktyczno – rowerowej po bunkrach Linii 
Mołotowa na terenie gminy Cieszanów i Horyniec Zdrój, zorganizowanie imprezy 
promującej ścieżkę oraz zakup 10 szt. rowerów jako wyposażenie obiektu pełniącego 
funkcję rekreacyjną”  6 511 zł 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 700 000 zł, w tym z tytułu realizacji  
     przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Nowym Lublińcu”,  w  
     tym dofinansowanie 517 167 zł oraz udział własny 182 833 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 XLVI/90/2013 
z dnia 21 listopada 2013 r. 

 
 
Dochody z zakresu zadań własnych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej 
 

Dział rozdział § Nazwa działu rozdziału i paragrafu 
Zmniejszenie 

planu 
dochodów 

zwiększenie 
planu 

dochodów 
801 

  
Oświata i wychowanie 517 167,00 13 000,00 

 

80101 
 

Szkoły podstawowe 517 167,00  

 
6207 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich o9raz 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 

517 167,00  

80195 
 

Pozostała działalność  13 000,00 

 
2705 

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

 13 000,00 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

10 000,00 10 000,00 

 

92120 
 

Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

10 000,00 10 000,00 

 

2330 

Dotacje celowe otrzymane od 
samorządu województwa na zadania 
bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

10 000,00  

2710 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej udzielonej między 
jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących 

 10 000,00 

Razem dochody 527 167,00 23 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr XLVI/90/2013 
z dnia 21 listopada 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 

600   Transport i ł ączność  27 500,00 

 

60016 
 

Drogi publiczne gminne  27 500,00 

 

4300 Zakup usług pozostałych  24 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

 3 500,00 

750   Administracja publiczna  47 903,00 

 

75023 
 

Urzędy gmin  47 903,00 

 
4010 Wynagrodzenia osobowe  42 903,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  5 000,00 

801   Oświata i wychowanie  700 000,00 21 856,00 

 

80101 
 

Szkoły podstawowe 700 000,00 8 856,00 

 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

 8 856,00 

6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

517 167,00  

6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

182 833,00  

80195 
 

Pozostała działalność  13 000,00 

 
4215 Zakup materiałów i wyposażenia  1 000,00 
4305 Zakup usług pozostałych  12 000,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  10 563,00 

 
85415  

Pomoc materialna dla uczniów  10 563,00 

 
3260 Inne formy pomocy dla uczniów  10 563,00 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  88 011,00 

 

92109 
 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby  

 84 011,00 

 

2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

 77 500,00 

2800 
Dotacja celowa z budżetu dla 
pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

 6 511,00 

92195 
 

Pozostała działalność  4 000,00 

 
6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

 4 000,00 

Razem wydatki: 700 000,00 195 833,,00 


