
UCHWAŁA  NR XXIII/ 102 /2004
Rady Gminy Cisek

z dnia 08 listopada 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, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,
 z 2004 r. Nr 102 , poz.1055, Nr 116 poz. 1203) oraz   art. 128 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,Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19,
poz. 177,  Nr 93, poz. 890,  Nr 121, poz.1264,  Nr 123 , poz.1291, Nr 209 , poz.2132 )Rada
Gminy Cisek uchwala co nast�puje:

§ 1.

1. Zwi�ksza si� dochody Gminy Cisek     o kwot�    259.440 zł

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa     o kwot� 35.000 zł
    - Rozdział 70005 Gospodarka  gruntami i nieruchom.     o kwot� 35.000 zł
    § 0840 Wpływy ze sprzeda�y składników maj�tkowych      o kwot�       35.000 zł                  

b) Dział 750 Administracja publiczna     o kwot�   1.588 zł
    - Rozdział 75023 Urz�dy gmin     o kwot�         1.588 zł
    § 2700 �rodki na dofinansowanie własnych zada� bie��cych
                gmin , pozyskane z innych �ródeł     o kwot�         1.588 zł

c) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych
                     i od innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci
                     prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem     o kwot�       22.000 zł

- Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le�nego  ,.
                             podatku od czynno�ci cywilnoprawnych ,
                             podatku od spadków i darowizn oraz
                             podatków i opłat lokalnych     o kwot�       22.000 zł
§ 0340 Podatek od �rodków transportowych     o kwot�         9.000 zł
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn     o kwot�       12.000 zł
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej     o kwot�         1.000 zł

d) Dział 801 O�wiata i wychowanie     o kwot�     136.998 zł
    - Rozdział 80113 Dowo�enie uczniów do szkół     o kwot�          4.038 zł
    § 2030 Dotacje celowe  przekazane z bud�etu pa�stwa na
                realizacj� własnych zada� bie��cych gmin     o kwot�          4.038 zł
   - Rozdział 80195 Pozostała działalno��     o kwot�      132.960 zł
   § 2030 Dotacje celowe  przekazane z bud�etu pa�stwa na
               realizacj� własnych zada� bie��cych gmin     o kwot�      132.960 zł

e) Dział 851 Ochrona zdrowia     o kwot�         7.000 zł
    - Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi     o kwot�          7.000 zł



    § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda� alkoholu     o kwot�          7.000 zł

f) Dział 852 Pomoc społeczna     o kwot�        48.854 zł
- Rozdział 85212 �wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.
                             emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.         o kwot�         48.854 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 ustawami    o kwot�         48.854 zł

g) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska          o kwot�          8.000 zł
    - Rozdział 90015 O�wietlenie ulic , placów i dróg     o kwot�          8.000 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 ustawami    o kwot�          8.000 zł

 2. Zmniejsza si� dochody Gminy Cisek     o kwot�        36.000 zł

 a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa     o kwot�        36.000 zł
     - Rozdział 70095 Pozostała działalno��     o kwot�        36.000 zł
     §  0430 Wpływy z opłaty targowej     o kwot�          1.000 zł
     § 0840 Wpływy ze sprzeda�y składników maj�tkowych     o kwot�        35.000 zł

3.Zwi�ksza si� wydatki Gminy Cisek     o kwot�     246.440 zł

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa     o kwot�       11.000 zł
    - Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami     o kwot�       11.000 zł
    - wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup pieca CO/     o kwot�       11.000 zł

b) Dział 750 Administracja pa�stwowa     o kwot�       10.588 zł
    - Rozdział 75023 Urz�dy gmin     o kwot�       10.588 zł
    - wydatki bie��ce     o kwot�       10.588 zł
       w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi /wpł. na PFRON/    o kwot�         9.000 zł

c) Dział 801 O�wiata i wychowanie     o kwot�    136.998 zł
    - Rozdział 80113 Dowo�enie uczniów do szkół    o kwot�         4.038 zł
    - wydatki bie��ce                       o kwot�         4.038 zł
    - Rozdział 80195 Pozostała działalno��    o kwot�     132.960 zł
    - wydatki bie��ce         o kwot�     132.960 zł

d) Dział 851 Ochrona zdrowia    o kwot�        7.000 zł
    - Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    o kwot�         7.000 zł
    - wydatki bie��ce    o kwot�         7.000 zł

e) Dział 852 Pomoc społeczna    o kwot�      60.854 zł
 - Rozdział 85212 �wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.

                                emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.        o kwot�       48.854 zł
   - wydatki bie��ce /zadania zlecone/    o kwot�       48.854 zł
     w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi    o kwot�         4.175 zł



   - Rozdział 85295 Pozostała działalno��         o kwot�       12.000 zł
   - wydatki bie��ce    o kwot�       12.000 zł
     w tym dotacja celowa dla stacji „Caritas”    o kwot�       12.000 zł

f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska         o kwot�        8.000 zł
    - Rozdział 90015 O�wietlenie ulic , placów i dróg   o kwot�         8.000 zł
    - wydatki bie��ce   o kwot�         8.000 zł

g) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   o kwot�       12.000 zł
    - Rozdział 92109 Domy i o�rodki kultury ,�wietlice i kluby   o kwot�       12.000 zł
    - wydatki bie��ce   o kwot�       12.000 zł
       w tym: dotacja podmiotowa dla  GOK w Cisku   o kwot�       12.000 zł

4. Zmniejsza si� wydatki Gminy Cisek   o kwot�        3.444 zł

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   o kwot�        3.444 zł
    - Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami   o kwot�        3.444 zł
    - wydatki bie��ce   o kwot�        3.444 zł

5. Zwi�ksza si� przychód bud�etu gminy 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   o kwot�     19.556 zł
    § 955  Przychody z tytułu innych rozlicze� krajowych   o kwot�     19.556 zł

§ 2.

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 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



Zał�cznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Cisek
Nr XXIII/ 102/2004 z dnia 08 listopada 2004 r

(zmiany wprowadzone do zał�cznika Nr 7
do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004

z dnia 19 stycznia 2004 r.)

P L A N   D O T A C J I
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

62.000

144.500

79.000

   OGÓŁEM: 285.500


