
UCHWAŁA  NR XXVII/ 124 /2005
                                                     RADY GMINY CISEK

z dnia 28 lutego  2005 roku

w sprawie zmian do bud�etu Gminy Cisek na 2005 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. 109  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 , Nr 273 , poz. 2703 )
Rada Gminy Cisek uchwala co nast�puje:

§ 1.

1. Zwi�ksza si� dochody Gminy Cisek o kwot�     58.971 zł
    a) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
                         i od innych jednostek nie posiadaj�cych osobowo�ci
                         prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem o kwot�       7.205 zł

- Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi�cych
                             dochód bud�etu pa�stwa o kwot�       7.205 zł
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwot�       7.205 zł

    b) Dział 758 Ró�ne rozliczenia o kwot�     40.766 zł
- Rozdział 75801 Cz��� o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
                             samorz�du terytorialnego o kwot�     40.766 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa o kwot�     40.766 zł

   c)  Dział 852 Pomoc społeczna o kwot�     11.000 zł
       - Rozdział 85295 Pozostała działalno�� o kwot�     11.000 zł
       § 2030 Dotacje celowe przekazane z bud�etu pa�stwa na realizacj�
                   własnych zada� bie��cych gmin o kwot�     11.000 zł

2. Zwi�ksza si� wydatki Gminy Cisek o kwot�     68.971 zł

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwot�       7.205 zł
    - Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami o kwot�       7.205 zł
    - wydatki bie��ce o kwot�       7.205 zł

b) Dział 750 Administracja publiczna o kwot�     10.000 zł
    - Rozdział 75023 Urz�dy gmin o kwot�     10.000 zł
    - wydatki bie��ce o kwot�     10.000 zł

c) Dział 801 O�wiata i wychowanie o kwot�     40.766 zł
    - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwot�     15.000 zł
    - wydatki bie��ce – wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwot�     15.000 zł
    - Rozdział 80104 Przedszkola o kwot�     15.000 zł
    - wydatki bie��ce- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwot�     15.000 zł



   - Rozdział 80110 Gimnazja o kwot�     10.766 zł
   - wydatki bie��ce - wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwot�     10.766 zł

d) Dział 852 Pomoc społeczna o kwot�     11.000 zł
   - Rozdział 85295 Pozostała działalno�� o kwot�     11.000 zł
   - wydatki bie��ce o kwot�     11.000 zł

3. Zmniejsza si� wydatki Gminy Cisek o kwot�     10.000 zł

 a) Dział 750 Administracja publiczna o kwot�     10.000 zł
    - Rozdział 75023 Urz�dy gmin o kwot�     10.000 zł
   - wydatki bie��ce – wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwot�     10.000 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3.

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


