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Zarządzenie  Nr  17/2011 

Wójta  Gminy  Cisek 

z dnia 21 lutego 2011 roku 
 

w sprawie zmian do planu finansowego budżetu Gminy Cisek na rok 2010, przyjętym 

Zarządzeniem Wójta  Nr 1/10 z dnia 04 stycznia 2010 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2002 r. 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz  art. 249 ust. 1 pkt 2, ust.3 i 

4  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 ) Wójt Gminy Cisek zarządza, co następuje: 
 

                                                             § 1. 

 

1. Zwiększa  się dochody Gminy Cisek                        o kwotę     200 848,00 zł                
 

a) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

                       i od innych jednostek nieposiadających  

                       osobowości prawnej oraz wydatki związane 

                       z ich poborem                                                            o kwotę        184.748,00 zł  

    Rozdział 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

                               podatku od czynności  cywilnoprawnych,  

                               podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

                               i innych jednostek organizacyjnych                    o kwotę        184.748,00 zł  

   § 0310                  Podatek od nieruchomości                                 o kwotę         184.748,00 zł  

  

b) Dział 852 Pomoc społeczna                                                         o kwotę          16 100,00 zł   

     Rozdział 85212  Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu 

                                alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia 

                                emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia  

                                społecznego                                                          o kwotę          1 100,00 zł  

     § 0970                 Wpływy z różnych dochodów                             o kwotę          1 000,00 zł  

     § 0920                  Pozostałe odsetki                                                o kwotę             100,00 zł  

 

     Rozdział 85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych              o kwotę        15 000,00 zł  

     § 0970                 Wpływy z różnych dochodów                             o kwotę        15 000,00 zł  

 

 

2 Zwiększa  się wydatki Gminy Cisek                       o kwotę       207.645,00 zł  
                                     

a) Dział 758 Różne rozliczenia                                                         o kwotę       191.545,00 zł   

 

    Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe                                o kwotę        191.545,00 zł 

    § 4480               Podatek od nieruchomości                                    o kwotę        191.545,00 zł   
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b)  Dział 852 Pomoc społeczna                                                            o kwotę      16 100,00 zł   

     Rozdział 85212  Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu 

                                alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia 

                                emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia  

                                społecznego                                                            o kwotę        1 100,00 zł  

     § 2910                Zwrot dotacji , oraz płatności , w tym  

                                wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  

                                lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , 

                                o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

                                nienależnie lub w nadmiernej wysokości                o kwotę       1 000,00 zł   

     § 4580                Pozostałe odsetki                                                     o kwotę          100,00 zł      

 

     Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    o kwotę    15 000,00 zł  

     § 2910               Zwrot dotacji , oraz płatności , w tym  

                               wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  

                               lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , 

                               o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

                               nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę    o kwotę    15 000,00 zł   

 

 

3. Zmniejsza się  wydatki   Gminy Cisek                      o kwotę        6 797,00 zł  
      
 a) Dział 750 Administracja publiczna                                                o kwotę       6.797,00 zł  

      Rozdział 75095 Pozostała działalność                                              o kwotę       6.797,00 zł  

      § 2900               Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 

                                jednostek samorządu terytorialnego oraz  

                                związków gmin lub związków powiatów na  

                                dofinansowanie zadań bieżących                            o kwotę       6.797,00 zł   

            

 

§ 2. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 

 

 

 

        WÓJT 

/-/ Alojzy Parys 

 


