
UCHWAŁA  NR XVI/62 /2004
RADY GMINY CISEK
z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie zmian do bud�etu Gminy Cisek na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 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 oraz Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U.Nr 80 poz. 717,Dz. U. Nr 162, poz. 1568 i nr 203,
poz.1966)) oraz  art. 21 ust. 1  pkt 1, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 , Nr 45 , poz. 391 i Nr 65 poz. 594,
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, nr 189, poz.1851)
Rada Gminy Cisek uchwala co nast�puje:

§ 1.
1. Zwi�ksza si� dochody Gminy Cisek o kwot�  13.386 zł

a)  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska o kwot� 13.386 zł
     - Rozdział 90015 O�wietlenie ulic , placów i dróg o kwot� 13.386 zł
      § 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa  na
                  realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji
                  rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie o kwot� 13.386 zł

2. Zmniejsza si� wydatki Gminy Cisek o kwot� 45.000 zł
 
     a) Dział 754 Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona
                       Przeciwpo�arowa o kwot� 45.000 zł
      - Rozdział 75412 Ochotnicze stra�e po�arne o kwot� 45.000 zł
      - wydatki bie��ce o kwot�          45.000 zł

3. Zwi�ksza si� wydatki Gminy Cisek o kwot� 58.386 zł

 a) Dział 754 Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona
                       Przeciwpo�arowa o kwot� 45.000 zł
      - Rozdział 75412 Ochotnicze stra�e po�arne o kwot� 45.000 zł
      -  wydatki na zakupy inwestycyjne o kwot�           20.000 zł
      -  wydatki  inwestycyjne o kwot� 25.000 zł

b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska o kwot�          13.386 zł
     - Rozdział 90015 O�wietlenie ulic , placów i dróg o kwot� 13.386 zł
     - wydatki bie��ce o kwot� 13.386 zł

§ 2.
Zał�cznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku
otrzymuje brzmienie jak w zał�czniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek.



§ 4.
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i podlega ogłoszeniu w trybie  przewidzianym
dla aktów prawa miejscowego.

   Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek
   /-/ Paweł Ryborz


