UCHWAŁA NR XLVI/ 244 / 2006
RADY GMINY CISEK
z dnia 27 pa dziernika 2006 roku
w sprawie zmian w bud ecie Gminy Cisek na 2006 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 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 214 poz.1806, Nr 172 poz. 1441, oraz z 2006 r Nr 17
poz. 128 );oraz art. 184 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z pó . zm. ) , Rada Gminy
Cisek uchwala co nast puje:

§1

W uchwale własnej Nr XXXVIII/ 174 /2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie
uchwalenia bud etu Gminy Cisek na rok 2006 dokonuje si nast puj cych zmian :

1. Zwi ksza si dochody Gminy Cisek :

o kwot

23 854,00 zł

a) Dział 801 O wiata i wychowanie

o kwot

472,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

o kwot

472,00 zł

o kwot

472,00 zł

§ 2700

rodki na dofinansowanie własnych
zada bie cych gmin, powiatów,
samorz dów województw
pozyskane z innych ródeł

b) Dział 852 Pomoc społeczna

o kwot

23 382,00 zł

o kwot

23 382,00 zł

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

3 010,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z bud etu
pa stwa na realizacj własnych zada
bie cych gmin

o kwot

20 372,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
§ 2010

§ 2030
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2. Zwi ksza si wydatki Gminy Cisek

o kwot

a) Dział 600 Transport i ł czno

o kwot

20 000,00 zł

o kwot
o kwot

20 000,00 zł
20 000,00 zł

b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwot

7 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomo ciami

o kwot

7 000,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne

o kwot

7 000,00 zł

c) Dział 750 Administracja publiczna

o kwot

5 361,79 zł

Rozdział 75023 Urz dy gmin

o kwot

5 361,79 zł

- wydatki bie ce

o kwot

5 361,79 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
- wydatki bie ce

d) Dział 801 O wiata i wychowanie

126 805,79 zł

o kwot

38 992,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
- wydatki bie ce

o kwot
o kwot

8 432,00 zł
8 432,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola
- wydatki bie ce

o kwot
o kwot

14 740,00 zł
14 740,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja
- wydatki bie ce

o kwot
o kwot

8 820,00 zł
8 820,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
- wydatki bie ce

o kwot
o kwot

7 000,00 zł
7 000,00 zł

o kwot

46 952,00 zł

Rozdział 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
o kwot
- wydatki bie ce
o kwot

5 000,00 zł
5 000,00 zł

e) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
Składki na ubezpieczenia
Emerytalne i rentowe
- wydatki bie ce
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o kwot
o kwot

29 482,00 zł
29 482,00 zł

Rozdział 85219 O rodki pomocy społecznej
- wydatki bie ce
- wydatki na zakupy inwestycyjne

o kwot
o kwot
o kwot

11 270,00 zł
1 870,00 zł
9 400,00 zł

o kwot
o kwot
o kwot

1 200,00 zł
1 200,00 zł
1 200,00 zł

o kwot

3 000,00 zł

o kwot
o kwot

3 000,00 zł
3 000,00 zł

o kwot

5 500,00 zł

o kwot
o kwot

5 500,00 zł
5 500,00 zł

3. Zmniejsza si wydatki Gminy Cisek

o kwot

97 590,00 zł

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwot

7 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomo ciami
- wydatki bie ce

o kwot
o kwot

7 000,00 zł
7 000,00 zł

b) Dział 757 Obsługa długu publicznego

o kwot

25 500,00 zł

o kwot
o kwot

25 500,00 zł
25 500,00 zł

o kwot

38 520,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
- wydatki bie ce
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

o kwot
o kwot
o kwot

4 960,00 zł
4 960,00 zł
4 960,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola
- wydatki bie ce
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi

o kwot
o kwot
o kwot

14 740,00 zł
14 740,00 zł
14 740,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja
- wydatki bie ce
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi

o kwot
o kwot
o kwot

18 820,00 zł
18 820,00 zł
18 820,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne
usługi opieku cze
- wydatki bie ce
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi
f) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Rozdział 90015 O wietlenie ulic placów i dróg
- wydatki na zadania inwestycyjne
g) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
- wydatki bie ce

Rozdział 75702 Obsługa papierów warto ciowych
kredytów i po yczek jednostek
samorz du terytorialnego
- wydatki bie ce
c) Dział 801

O wiata i wychowanie
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d) Dział 852 Opieka społeczna

o kwot

23 570,00 zł

Rozdział 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
- wydatki na zakupy inwestycyjne

o kwot
o kwot

5 000,00 zł
5 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bie ce

o kwot
o kwot

270,00 zł
270,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne
usługi opieku cze
- wydatki bie ce

o kwot
o kwot

16 700,00 zł
16 700,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalno
- wydatki bie ce

o kwot
o kwot

1 600,00 zł
1 600,0e zł

o kwot

3 000,00 zł

o kwot
o kwot

3 000,00 zł
3 000,00 zł

o kwot

5 361,79 zł

§ 955 Przychody z tytułu innych rozlicze krajowych
o kwot
( stanowi ce 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)

5 361,79 zł

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

4. Zwi ksza si plan przychodów Gminy Cisek

§2
Zał cznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/174/2005 z dnia 28 grudnia 2005
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

4

Zał cznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Cisek
Nr XLVI/244 /2006 z dnia 27 pa dziernika 2006 r
Zał cznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Cisek
Nr XXXVIII/174/2005 z 28 grudnia 2005 r.

Nazwa
Inwestycji i jej
lokalizacja
1.Modernizacja

,przebudowa drogi
gminnej RoszowicePrzewóz

2.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2006 roku
Warto

Dział
Rozdz.

ogółem

600
60016

115 000 zł

I*

II*

5 000 zł

921
92109

120 000 zł

-

Remont , modernizacja
budynku wielofunkcyjnego 926
(szatnia ) w Łanach
92605

298 000 zł

108 171 zł

Zagospodarowanie placu
przy GOK w Cisku

ródła finansowania
w 2006 r.

III*

IV*

110 000 zł

120 000 zł

3.

189 829 zł

4.

Budowa sali
gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej
w Łanach

801
80101

100 000 zł

budowlano- cieplna
O rodka Zdrowia
w Cisku

851
85121

680 000 zł

Zakup kserokopiarki
i drukarek

750
75023

14 500 zł

14 500 zł

7. Zakup komputera

852
85219

9 400 zł

9 400 zł

783 000 zł

114 334 zł

5. Modernizacja

6.

oraz kserokopiarki

8.

Budowa drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych RoszowiceŁany

010
01028

100 000 zł

680 000 zł
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398 666 zł

270 000 zł

V*

9.

Budowa drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych Bła ejowicePoni cice

010
01028

322 000 zł

010
01028

77 000 zł

11.Budynek
wielofunkcyj.
wraz z infrastruktur
w Łanach

700
70005

10 000 zł

12.Zakup sprz tu

851
85154

19 000 zł

19 000 zł

13.Zakup sprz tu

754
75412

5 200 zł

5 200 zł

6 500 zł

6 500 zł

8 000 zł

8 000 zł

72 000 zł

72 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

10.

Budowa drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych CisekLandzmierz

nagła niaj cego
p.po arowego

14.Zakup urz dzenia do 750

klimatyzacji pomieszcze 75023
w budynku Urz du
900
15. Budowa nowych
punktów o wietleniowych 90015
16.Adaptacja budynku 754
75412
na remiz OSP
w Miejscu Odrza skim
700
17.Zakup pieca CO do
70005
budynku komunalnego

OGÓŁEM :

3 383 zł

180 617 zł

138 000 zł

77 000 zł

10 000 zł

382 488 zł 769 112 zł

2 646 600 zł

I* - rodki własne bud etu
II* - dotacje
III* - GFO
IV* - kredyt
V* - inne
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1 495 000zł

