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                                     UCHWAŁA NR  XV / 92 / 2012                            

                                             RADY GMINY CISEK 

                                       z dnia  21 maja  2012 r. 

 
 w sprawie zmian w  budżecie  Gminy Cisek na  2012 rok. 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r.Nr 142 poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,    Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 

2005 r.     Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,     z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337,          z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974,Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 

2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 

2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 

211,212 , art. 235-237 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009 r,Nr 157, poz. 

1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 

poz. 1726 )  

Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 
W uchwale własnej  Nr XI/68/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia  

budżetu Gminy Cisek na rok 2012 dokonuje się następujących zmian : 

 

 

1. Zwiększa  się dochody Gminy Cisek                           o kwotę    94.200,00 zł  

 
a) Dział 852 Pomoc społeczna                                                           o kwotę        83.000,00 zł  

 

    Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                     o kwotę           2.000,00 zł  

    - dochody bieżące                                                                           o kwotę          2.000,00 zł  

    § 0830 Wpływy z usług                                                                   o kwotę           2.000,00 zł  

    Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                 o kwotę        81.000,00 zł  

    - dochody bieżące                                                                           o kwotę        81.000,00 zł  

    § 0920 Pozostałe odsetki                                                                 o kwotę           1.000,00 zł  

    § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                             o kwotę         80.000,00 zł  

 

b) Dział 853  Pozostałe zadania pomocy społecznej                        o kwotę        11 200,00 zł  

 

    Rozdział 85395 Pozostała działalność                                             o kwotę        11.200,00 zł  

    - dochody bieżące                                                                           o kwotę        11.200,00 zł  

    § 2460 Wpływy z tytułu pomoc finansowej udzielanej między jst o kwotę         11.200,00 zł  

 

 

2. Zmniejsza  się dochody Gminy Cisek                         o kwotę  231.233,00 zł  

a) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           o kwotę    231.233,00 zł   

      Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     o kwotę    231.233,00 zł 

     - dochody majątkowe                                                                      o kwotę    231.233,00 zł 

     § 6307               Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

                               między jst na dofinansowanie własnych zadań  

                               inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             o kwotę   231.233,00 zł  
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3. Zwiększa  się wydatki Gminy Cisek                        o kwotę     280.367,00 zł  
 

a) Dział 801 Oświata i wychowanie                                                 o kwotę       172.767,00 zł  

    Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                o kwotę       172.767,00 zł  

    - wydatki  majątkowe                                                                    o kwotę       172.767,00 zł  

    1) wydatki  na inwestycje                                                                o kwotę       172.767,00 zł  

 

b) 852 Pomoc społeczna                                                                     o kwotę        93.600,00 zł  

 

    Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                      o kwotę          2.000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                            o kwotę          2.000,00 zł  

    1).wydatki jednostki w tym :  

    a) wydatki związane z realizacją  statutowych zadań                      o kwotę          2.000,00 zł  

 

    Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  

                               ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      o kwotę        10.500,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                             o kwotę       10.500,00 zł 

    1) świadczenia społeczne                                                                  o kwotę       10.500,00 zł   

  

    Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

                              usługi opiekuńcze                                                   o kwotę             100,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                            o kwotę             100,00 zł  

     1 ) wydatki jednostki w tym :  

      a) wydatki związane z realizacją  statutowych zadań                     o kwotę             100,00 z  

 

     Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                 o kwotę       81.000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                             o kwotę       81.000,00 zł  

     1 ) wydatki jednostki w tym :  

      a) wydatki związane z realizacją  statutowych zadań                     o kwotę       81.000,00 zł  

 

c) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        o kwotę      14.000,00 zł  

    Rozdział 85395 Pozostała  działalność                                             o kwotę       14.000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                             o kwotę       14.000,00 zł 

    1) świadczenia społeczne                                                                  o kwotę       14.000,00 zł    

 

                                 

4 Zmniejsza się  wydatki   Gminy Cisek                        o kwotę   417 400,00 zł  
 

a) Dział 600 Transport i łączność                                                       o kwotę    404.000,00 zł    

     Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                 o kwotę     404.000,00 zł  

    - wydatki  bieżące                                                                            o kwotę     404.000,00 zł  

    1).wydatki jednostki w tym :  

         a) wydatki związane z realizacją  statutowych zadań                   o kwotę    404.000,00 zł  

 

b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                            o kwotę        2.800,00 zł  

    Rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami                o kwotę         2.800,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                              o kwotę        2.800,00 zł  

    1).wydatki jednostki w tym :  

    a) wydatki związane z realizacją  statutowych zadań                         o kwotę       2.800,00 zł  
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c) Dział 852 Pomoc społeczna                                                             o kwotę       10.600,00 zł      

    Rozdział  85216 Zasiłki stałe                                                            o kwotę       10.500,00 zł       

    - wydatki bieżące                                                                             o kwotę       10.500,00 zł  

    1) świadczenia społeczne                                                                   o kwotę      10.500,00 zł  

 

    Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                    o kwotę            100,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                             o kwotę            100,00 zł  

    1)wydatki jednostki w tym :  

         a) wydatki związane z realizacją  statutowych zadań                  o kwotę            100,00 zł  

 

    

5 Zwiększa   się plan przychodów Gminy Cisek        o kwotę      252.000,00 zł    
 

a)   § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

                 na rynku krajowym                                                            o kwotę    252.000,00 zł  

                 w tym : - „Zagospodarowanie placu przy UG Cisek” – 180.746,00 zł         
                                - „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miejscu  

                                     Odrzańskim”                                                            71.254,00 zł 

  

6 Zmniejsza   się plan przychodów Gminy Cisek        o kwotę    252.000,00 zł    
 

a)   § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

                 na rynku krajowym                                                            o kwotę    252.000,00 zł  

                 w tym : - „ Budowa Budynku Przedszkolnego w Cisku”                                                           

                        

§ 2 
Załączniki  Nr 3 i 4   do Uchwały Rady Gminy Nr XI/ 68 /2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.   

otrzymują  brzmienie jak załączniki   Nr 1 i 2  do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu          

Gminy. 
 

 

 

         Przewodnicząca 

       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 


