
                                                UCHWAŁA  NR XXI/ 89/2004
RADY GMINY CISEK

z dnia 02 sierpnia  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. 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�          253.450 zł

a) Dział 750 Administracja publiczna o kwot�                 800 zł
     - Rozdział 75022 Rady gmin o kwot�        800 zł
     § 2700 �rodki na finansowanie własnych zada� bie��cych
             gmin , pozyskane z innych �ródeł o kwot�                  800 zł

b) Dział 801 O�wiata i wychowanie o kwot� 216.144 zł
- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwot�               7.300 zł
§ 2700 �rodki na finansowanie własnych zada� bie��cych
             gmin , pozyskane z innych �ródeł o kwot�               7.300 zł
- Rozdział 80110 Gimnazja o kwot�           208.844 zł
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane  z bud�etu pa�stwa na
            realizacj� inwestycji i zakupów inwestycyjnych
            własnych gmin o kwot�           188.100 zł
§ 2700 �rodki na finansowanie własnych zada� bie��cych
             gmin , pozyskane z innych �ródeł o kwot�             20.744 zł

c) Dział 852 Pomoc społeczna o kwot�             31.122 zł
    -Rozdział 85212 �wiadczenia rodzinne oraz składki na
                                ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                                z ubezpieczenia społecznego   o kwot�    12.000 zł
    § 2010 Dotacje celowe przekazane z bud�etu pa�stwa na
                realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji
                rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminom
                ustawami o kwot�             12.000 zł

- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
                             na ubezpieczenia społeczne o kwot�             19.122 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na
            realizacj� własnych zada� bie��cych gmin o kwot�              19.122 zł

d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska o kwot�               5.384 zł



    - Rozdział 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg o kwot�      5.384 zł
    § 2010 Dotacje celowe przekazane z bud�etu pa�stwa na
                realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji
                rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminom
                ustawami o kwot�                5.384 zł

2. Zmniejsza si� dochody Gminy Cisek o kwot�              19.122 zł

a) Dział 852 Pomoc społeczna o kwot�              19.122 zł
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
                                na ubezpieczenia społeczne o kwot�              19.122 zł
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z bud�etu pa�stwa na
            realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji
            rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminom
            ustawami o kwot�              19.122 zł

3. Zwi�ksza si� wydatki Gminy Cisek o kwot�            168.606 zł

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwot�    10.000 zł
- Rozdział 01095 Pozostała działalno�� o kwot�              10.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup działki/ o kwot�              10.000 zł

b) Dział 750 Administracja publiczna o kwot�                  800 zł
     - Rozdział 75022 Rady gmin o kwot�         800 zł
     - wydatki bie��ce o kwot�                   800 zł

c) Dział 801 O�wiata i wychowanie o kwot�  121.300 zł
    - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwot�      7.300 zł
    - wydatki bie��ce o kwot�                7.300 zł
    - Rozdział 80110 Gimnazja o kwot�              80.000 zł
    - wydatki inwestycyjne /modernizacja instalacji CO/ o kwot�              80.000 zł

- Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administr.
                                 szkół o kwot�              34.000 zł
    - wydatki bie��ce o kwot�    34.000 zł

d) Dział 852 Pomoc społeczna o kwot�             31.122 zł
    -Rozdział 85212 �wiadczenia rodzinne oraz składki na
                                ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                                z ubezpieczenia społecznego   o kwot�    12.000 zł
    - wydatki bie��ce /zadanie zlecone/ o kwot�              12.000 zł

 - Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
                             na ubezpieczenia społeczne o kwot�              19.122 zł
    - wydatki bie��ce /zadania powierzone/ o kwot�              19.122 zł

e) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska o kwot�                5.384 zł
    - Rozdział 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg o kwot�      5.384 zł
   - wydatki bie��ce o kwot�                5.384 zł

4. Zmniejsza si� wydatki Gminy Cisek o kwot�              63.122 zł



a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwot�    10.000 zł
- Rozdział 01095 Pozostała działalno�� o kwot�              10.000 zł
- wydatki bie��ce o kwot�              10.000 zł

b) Dział 801 O�wiata i wychowanie o kwot�              34.000 zł
    - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwot�              21.100 zł
    - wydatki bie��ce o kwot�              21.100 zł
    -  Rozdział 80110 Gimnazja o kwot�              12.900 zł
    - wydatki bie��ce o kwot�              12.900 zł

c) Dział 852 Pomoc społeczna o kwot�              19.122 zł
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
                             na ubezpieczenia społeczne o kwot�              19.122 zł
- wydatki bie��ce /zadania zlecone/ o kwot�              19.122 zł

5. Zmniejsza si� plan przychodów Gminy Cisek o kwot�            188.100 zł

   §  952 Przychody z zaci�gni�tych po�yczek i kredytów na
              rynku krajowym
              /budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum  w Cisku /   o kwot�            188.100 zł

§ 2

	ródłem finansowania niedoboru bud�etowego w wysoko�ci 59.256 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          59.256 zł

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek.

§ 5

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 XXI/89/2004 z dnia 02 sierpnia 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 1.690.000 988.100 701.900

Przebudowa
GOK w Cisku
II etap

2004
 2004

 443.000 133.000 310.000

Budowa
remizy OSP
w Łanach

2004
2004     25.000 25.000

Modernizacja
Instalacji CO
W gimnazjum

2004
2004    80.000 80.000

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


