
UCHWAŁA  NR XX/80/2004
RADY GMINY CISEK

z dnia 28 czerwca   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 , , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102 , poz.1055,Nr 153 poz.
1271) 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 189,
poz.1851, z 2004 r. Nr 93, poz. 890,   Nr 96, poz.874,       Nr 166 , poz.1611)Rada Gminy
Cisek uchwala co nast�puje:

§ 1.

1. Zwi�ksza si� dochody Gminy Cisek o kwot�            192.783 zł

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwot�               17.000 zł
- Rozdział 01010 Infrastruktura wodoci�gowa i sanitacyjna
                             wsi o kwot�                17.000 zł
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez
            jednostki samorz�du terytorialnego na podstawie
            odr�bnych ustaw o kwot�                 17.000 zł

b) Dział 754 Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona
                     przeciwpo�arowa o kwot�                  5.000 zł
- Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwot�                   5.000 zł
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na
            inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
            administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych
            gminom ustawami o kwot�                   5.000 zł

c) Dział 758 Ró�ne rozliczenia o kwot�                  8.313 zł
- Rozdział 75805 Cz��� rekompensuj�ca subwencji ogólnej
                             dla gmin o kwot�                   8.313 zł
§  2920 Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa o kwot�                   8.313 zł

d) Dział 801 O�wiata i wychowanie   o kwot�              150.000 zł
    - Rozdział 80110 Gimnazja o kwot�               150.000 zł
    § 6090 Dotacje celowe otrzymane ze �rodków specjalnych
                 na finansowanie lub dofinansowanie zada� inwest. o kwot�               150.000 zł

e) Dział 852 Pomoc społeczna o kwot�                12.470 zł
    - Rozdział 85295 Pozostała działalno�� o kwot�                 12.470 zł
    § 2030 Dotacje celowe przekazane z bud�etu pa�stwa na
                realizacj� własnych zada� bie��cych gmin o kwot�                 12.470 zł



2. Zmniejsza si� dochody Gminy Cisek o kwot�                33.887 zł

a) Dział 754 Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona
                       przeciwpo�arowa o kwot�                  5.000 zł
     - Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwot�                   5.000 zł
     § 6330 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na
                 realizacj� inwestycji i zakupów inwestycyjnych
                 własnych gmin o kwot�                   5.000 zł

b) Dział 852 Pomoc społeczna o kwot�                28.887 zł
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
                             na ubezpieczenia społeczne o kwot�                   2.140 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�                   2.140 zł
- Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne , piel�gnacyjne i wychow. o kwot�                 26.747 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�                 26.747 zł

3. Zmniejsza si� wydatki Gminy Cisek o kwot�                28.887 zł

a) Dział 852 Pomoc społeczna o kwot�                28.887 zł
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
                             na ubezpieczenia społeczne o kwot�                   2.140 zł
- wydatki bie��ce /zadania zlecone/ o kwot�                   2.140 zł

    - Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, piel�gnacyjne
                                 i wychowawcze o kwot�                 26.747 zł
    - wydatki bie��ce /zadania zlecone/ o kwot�                 26.747 zł

4. Zwi�ksza si� wydatki Gminy Cisek o kwot�     227.283 zł

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwot�                17.000 zł
- Rozdział 01010 Infrastruktura wodoci�gowa i sanitacyjna

                                 wsi o kwot�                 17.000 zł
    - wydatki bie��ce o kwot�                 17.000 zł

b) Dział 801 O�wiata i wychowanie o kwot�              158.313 zł
    - Rozdział 80110 Gimnazja o kwot�               158.313 zł
    - wydatki bie��ce o kwot�                   8.313 zł
    - wydatki inwestycyjne /budowa sali sportowej/ o kwot�               150.000 zł

c) Dział 852 Pomoc społeczna o kwot�                12.470 zł
    - Rozdział 85295 Pozostała działalno�� o kwot�                12.470 zł
    - wydatki bie��ce o kwot�                12.470 zł

d) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwot�                39.500 zł
    - Rozdział 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby o kwot�                 39.500 zł
    - wydatki bie��ce  / dotacja podmiotowa dla GOK Cisek/ o kwot�                   6.500 zł
    - wydatki inwestycyjne /przebudowa GOK II etap/ o kwot�                 33.000 zł



§ 2.

�ródłem finansowania niedoboru bud�etowego w wysoko�ci 39.500 zł jest przychód
stanowi�cy wolne �rodki jako nadwy�ka �rodków pieni��nych na rachunku bie��cym bud�etu
jednostki , wynikaj�cy z rozlicze� kredytów i po�yczek z lat ubiegłych . W zwi�zku z czym
zwi�ksza si� przychody bud�etu gminy :
§ 955 Przychody z tytułu innych rozlicze� krajowych         w kwocie 39.500 zł

§ 3.

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

§ 4.

Zał�cznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 r.
otrzymuje brzmienie jak w zał�czniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek .

§ 6.

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



                                                                                  Zał�cznik Nr 1
                                                                                  do uchwały Rady Gminy Cisek
                                                                                  Nr XX/ 80/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r.
                                                                                  ( zmiany wprowadzone do zał�cznika Nr 5
                                                                                 do uchwały Rady Gminy Nr XV/58/2004 r.
                                                                                  z dnia 19 stycznia 2004 r.)

Wykaz inwestycji

�ródła finansowania
w 2004 r

Nazwa
Inwestycji i jej

lokalizacja

Rok
Rozpocz
Rok
zako�cz.

Warto��
kosztorys.
W cenach
bie��cych

I* II* III* IV* V*

Budowa
i remonty dróg
gminnych

2004
 2004

  300.000      - - - 300.000 -

Ocieplenie i
elewacja
budynku
Gimnazjum w
Cisku

2004
2004      60.000 60.000

Budowa sali
Sportowej przy
Gimnazjum
w Cisku

2004
2004 1.690.000      -

800.000      - 890.000    -

Przebudowa
GOK w Cisku
II etap

2004
 2004

 443.000 133.000     -       - 310.000     -

I* - �rodki własne bud�etu
II* - dotacje
III* - GFO�
IV* - kredyt
V* - inne



                 Zał�cznik Nr 2
                                         do uchwały Rady Gminy Cisek

                                                    Nr XX/80/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r
                                                                                    (zmiany wprowadzone do zał�cznika Nr 7
                                                                      do uchwały Rady Gminy Cisek NrXV/58/2004 r.
                                                                      z dnia 19 stycznia 2004 r.)

P L A N dotacji udzielonych z bud�etu gminy w 2004 roku

Dział Rozdział § Nazwa jednostki Kwota dotacji

852

921

926

85295

92109

92605

2830

2550

2830

  Stacja Opieki „CARITAS”

  Gminny O�rodek Kultury w Cisku

  Dotacja na działalno�� sportow�
  w tym:
  Zrzeszenie LZS                50.000
  LKS „Viktoria” Cisek      29.000

50.000

126.500

79.000

   OGÓŁEM: 255.500


