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Zarządzenie  Nr 18/2011 

Wójta  Gminy  Cisek 

z dnia 25 lutego 2011 roku 
 

w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na rok 2011. 

 

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. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Cisek zarządza, co następuje: 
 

 

 

                                                                                    §  1. 

 

W uchwale własnej Nr III/ 12 /10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Cisek na rok 2011 dokonuje się następujących zmian:  
 

 

1. Zwiększa się dochody Gminy Cisek                        o kwotę   1.591.057,00 zł 
  

a) Dział 852 Pomoc społeczna                                                      o kwotę        1.591.057,00 zł  

     Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           o kwotę        1.591.057,00 zł  

     - dochody bieżące                                                                      o kwotę       1.591.057,00 zł 

     § 2010                Dotacje celowe otrzymane z budżetu  

                                państwa na   realizację zadań bieżących 

                                z zakresu administracji rządowej oraz innych  

                                zadań zleconych gminom                                 o kwotę       1.591.057,00 zł  

      

 

2. Zwiększa się wydatki Gminy Cisek                         o kwotę  1.606.757,00 zł  

 
a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                       o kwotę           10.000,00 zł  

     Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych             o kwotę           10.000,00 zł                                                      

     - wydatki bieżące                                                                         o kwotę            10 000,00 zł  

     1) wydatki jednostki                                                                     o kwotę           10.000,00 zł   

          a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         o kwotę           10.000,00 zł  

     § 4300               Zakup usług pozostałych                                    o kwotę           10.000,00 zł                     

           

b) Dział 852 Pomoc społeczna                                                       o kwotę       1.591.057,00 zł  

    Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych             o kwotę       1.591.057,00 zł   

    - wydatki bieżące :                                                                      o kwotę       1.591.057,00 zł 

      w tym zlecone :                                                                          o kwotę      1.591.057,00 zł 

     1)  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   o kwotę       1.591.057,00 zł    

    § 3110 /1            świadczenia społeczne                                      o kwotę               2.000,00 zł  

    § 3110 /4            świadczenia społeczne                                      o kwotę           447.265,00 zł  

    § 3110 /9            świadczenia społeczne                                      o kwotę        1.141.792,00 zł  
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c) Dział 851 Ochrona zdrowia                                                         o kwotę            5.700,00 zł  

    Rozdział 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        o kwotę             5.700,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                            o kwotę            5.700,00 zł  

     1) wydatki jednostki                                                                      o kwotę            5.700,00 zł  

     a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich                        o kwotę            5.700,00 zł  

     § 4170              Wynagrodzenia bezosobowe                                o kwotę            5.700,00 zł  

 

 

3. Zmniejsza  się wydatki Gminy Cisek                        o kwotę      15.700,00 zł  

 
a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                       o kwotę           10.000,00 zł  

     Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami        o kwotę           10.000,00 zł                                             

     - wydatki bieżące                                                                         o kwotę            10.000,00 zł  

     1) wydatki jednostki                                                                     o kwotę           10.000,00 zł  

     a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              o kwotę           10.000,00 zł  

     § 4300                Zakup usług pozostałych                                   o kwotę           10.000,00 zł  

 

b) Dział 851 Ochrona zdrowia                                                        o kwotę            5.700,00 zł  

    Rozdział 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        o kwotę             5.700,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                            o kwotę            5.700,00 zł  

     1) wydatki jednostki                                                                      o kwotę            5.700,00 zł  

     a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              o kwotę             5.700,00 zł  

     § 4300                Zakup usług pozostałych                                    o kwotę            5.700,00 zł  

     

 

     

 

                                                               § 2. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu 

Gminy. 
 

 

 

 

 

        WÓJT 

/-/ Alojzy Parys 

 

 


