
Zarządzenie  Nr   50/09 
Wójta  Gminy  Cisek 

z dnia  31.08.  2009 roku 
 
w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na rok 2009  
 
Na podstawie art. 30ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 , poz.984 ,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz.1568 z 2004 r.  Nr 153 , poz. 1271,Nr 116 poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, 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, 
Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz  art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.            
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
104, poz. 708 , Nr 170 poz. 1217  i 1218,  Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832;   z 2007 r. Nr 82 poz. 560,Nr 88 
poz. 587,     Nr 115    poz. 791, Nr 140   poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 
1370, Nr 227 poz.1505;z 2009 r Nr 19, poz.100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666  )  
Wójt Gminy Cisek zarządza co następuje: 
 
                                                                                     §  1  
 
W uchwale własnej Nr XXIV/ 106 /2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Cisek na rok 2009 dokonuje się następujących zmian :  
 
  
1. Zwiększa  się dochody Gminy Cisek                         o kwotę      36 758,00 zł   
 
a)   Dział 852 Pomoc  społeczna                                                      o kwotę          36 758,00 zł  
    
       Rozdział 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyj. 
                                  oraz składki na ubezpieczenie emerytalne  
                                  i rentowe z ubezpieczenia społecznego           o kwotę             6 000,00 zł  
       § 2010                Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                  państwa na realizację bieżących zadań  
                                  z zakresu administracji rządowej oraz innych 
                                  zadań zleconych gminom ustawami                o kwotę             6 000,00 zł  
 
       Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
                                  Opłacane za osoby pobierające niektóre  
                                  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
                                  świadczenia rodzinne , oraz za osoby   
                                  uczestniczące w zajęciach w centrum  
                                  integracji społecznej                                         o kwotę               996,00 zł  
       § 2030                Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                  państwa na realizację własnych zadań  
                                  bieżących  gmin                                                o kwotę               996,00 zł  
      
       Rozdział  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
                                  ubezpieczenie  emerytalne i rentowe               o kwotę           27 222,00 zł     
       § 2030                Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                  państwa na realizację własnych zadań  
                                  bieżących  gmin                                                o kwotę          27 222,00 zł  
 
 



      Rozdział 85219  Ośrodki pomocy społecznej                              o kwotę            2 540,00 zł  
      § 2030                Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                 państwa na realizację własnych zadań  
                                 bieżących  gmin                                                 o kwotę            2 540,00 zł  
 
 
 
2. Zmniejsza  się dochody Gminy Cisek                         o kwotę    11 718,00 zł   
       
a)   Dział 852 Pomoc społeczna                                                        o kwotę         11 718,00 zł  
 
 Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne  
                            opłacane za osoby pobierające niektóre  
                            świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
                            świadczenia rodzinne , oraz za osoby   
                            uczestniczące w zajęciach w centrum  
                            integracji społecznej                                               o kwotę               996,00 zł  
 
 § 2010                Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                            państwa na realizację bieżących zadań  
                            z zakresu administracji rządowej oraz innych 
                            zadań zleconych gminom ustawami                       o kwotę               996,00 zł  
      
Rozdział  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
                           ubezpieczenie  emerytalne i rentowe                      o kwotę           10 722,00 zł   
   
§ 2010                Dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                            państwa na realizację bieżących zadań  
                            z zakresu administracji rządowej oraz innych 
                            zadań zleconych gminom ustawami                       o kwotę          10 722,00 zł  
        
    
   
3. Zwiększa  się wydatki  Gminy Cisek                          o kwotę    36 491,00 zł  
 
a) Dział 851  Ochrona zdrowia                                                        o kwotę         10 000,00 zł  
 
     Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej                             o kwotę          10 000,00 zł  
 
     § 4170               Wynagrodzenia bezosobowe                               o kwotę          10 000,00 zł  
 
 
b) Dział 852  Pomoc społeczna                                                         o kwotę         25 040,00 zł  
 
     Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyj. 
                               oraz składki na ubezpieczenie emerytalne  
                               i rentowe z ubezpieczenia społecznego                o kwotę           6 000,00 zł  
 
     § 3110               Świadczenia społeczne    / zlecone/                      o kwotę           6 000,00 zł  
 



     Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
                               ubezpieczenie  emerytalne i rentowe                    o kwotę         16 500,00 zł  
     § 3110               Świadczenia społeczne  /własne/                          o kwotę         16 500,00 zł  
                          - 2          6 500,00 zł  
                          - 3        10 000,00 zł  
 
    Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                  o kwotę           2 540,00 zł  
    § 4010               Wynagrodzenie osobowe pracowników                o kwotę           2 540,00 zł 
 
 
c) Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                               o kwotę          1 451,00 zł  
 
    Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu       o kwotę           1 451,00 zł  
    § 4110 /2           Składki na ubezpieczenia społeczne                      o kwotę              331,00 zł 
    § 4170 /2           Wynagrodzenia bezosobowe                                  o kwotę          1 120,00 zł 
 
 
4) Zmniejsza się wydatki Gminy Cisek                            o kwotę  11 451,00 zł 
 
a) Dział 851  Ochrona zdrowia                                                        o kwotę         10 000,00 zł  
 
     Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej                             o kwotę          10 000,00 zł  
     § 4300               Zakup usług pozostałych                                      o kwotę         10 000,00 zł  
 
b)  Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                              o kwotę          1 451,00 zł  
 
     Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu      o kwotę           1 451,00 zł  
     § 4300/2            Zakup usług pozostałych                                       o kwotę          1 451,00 zł  
 
 
                                                                                  
                                                             § 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu 
Gminy. 
 
 

       WÓJT 
/-/ Alojzy Parys 

 


