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                                     UCHWAŁA NR  IX  / 56 / 2011                   

                                             RADY GMINY CISEK 

                                     z dnia  30 września    2011 r. 

 
 w sprawie zmian w  budżecie  Gminy Cisek na  2011 rok. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 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, z 2005 r.     Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,     z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337,          

z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974,Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, 

poz. 230, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679 ) oraz art. 211,212 , art. 235-237 ustawy  z dnia 27 

sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009 r,Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 

96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 )  

Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
W uchwale własnej  Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia  

budżetu Gminy Cisek na rok 2011 dokonuje się następujących zmian : 

 

1. Zwiększa  się dochody Gminy Cisek                        o kwotę         7.632,50 zł              
 

a) Dział 600 Transport i łączność                                                   o kwotę            4.732,50 zł  

    Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                      o kwotę            4.732,50 zł  

    - dochody bieżące                                                                         o kwotę            4.732,50 zł  

    § 2700               Środki na dofinansowanie własnych zadań  

                              bieżących gmin pozyskane z innych źródeł         o kwotę            4.732,50 zł  

 

b) Dział 801 Oświata i wychowanie                                                o kwotę            2.500,00 zł  

    Rozdział 80195 Pozostała działalność                                            o kwotę           2.500,00 zł  

    - dochody bieżące                                                                          o kwotę           2.500,00 zł  

    § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                            o kwotę            2.500,00 zł  

 

c) Dział 852 Pomoc społeczna                                                          o kwotę              400,00 zł  

    Rozdział  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia  

                               z funduszu alimentacyjnego oraz  składki na  

                               ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

                               z ubezpieczenia społecznego                                 o kwotę             400,00 zł  

    - dochody bieżące                                                                           o kwotę             400,00 zł  

     § 0920               Pozostałe odsetki                                                   o kwotę             400,00 zł  

 

 

2. Zwiększa  się wydatki Gminy Cisek                          o kwotę   175.408,50 zł  
  

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                 o kwotę            5.901,00 zł  

    Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych               o kwotę            5.901,00 zł  

    - wydatki  bieżące                                                                         o kwotę            5.901,00 zł  

    1) wydatki jednostki  w tym : 

    a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich                             o kwotę            5.901,00 zł      
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b) Dział 600 Transport i łączność                                                  o kwotę             4.732,50 zł  

     Rozdział  60016 Drogi publiczne gminne                                    o kwotę             4.732,50 zł  

     - wydatki bieżące                                                                        o kwotę             4.732,50 zł  

     1) wydatki jednostki  w tym :  

          a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         o kwotę             4.732,50 zł 

  

c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                        o kwotę            6.000,00 zł     

     Rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami           o kwotę            6.000,00 zł  

    - wydatki  majątkowe                                                                   o kwotę           6.000,00 zł  

    1) wydatki inwestycyjne                                                                 o kwotę           6.000,00 zł  

 

d) Dział 750 Administracja publiczna                                             o kwotę           5.000,00 zł 

     Rozdział 75095 Pozostała działalność                                           o kwotę           5.000,00 zł            

     - wydatki majątkowe                                                                    o kwotę           5.000,00 zł  

    1) wydatki na zakupy inwestycyjne                                                 o kwotę          5.000,00 zł  

 

e) Dział 801 Oświata i wychowanie                                                 o kwotę          30.500,00 zł  

     Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                             o kwotę          28.000,00 zł  

     - wydatki bieżące                                                                          o kwotę         28.000,00 zł  

     1) 1) wydatki jednostki  w tym :  

          a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          o kwotę          28.000,00 zł 

      

     Rozdział 80195 Pozostała działalność                                           o kwotę           2.500,00 zł  

     - wydatki majątkowe                                                                   o kwotę            2.500,00 zł  

     1) wydatki inwestycyjne                                                                o kwotę            2.500,00 zł  

           

f) Dział 852 Pomoc społeczna                                                           o kwotę         20.646,00 zł  

    

     Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                    o kwotę           6.000,00 zł  

     - wydatki bieżące                                                                          o kwotę           6.000,00 zł  

     1) 1) wydatki jednostki  w tym :  

          a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          o kwotę            6.000,00 zł  

     Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia  

                               z funduszu alimentacyjnego oraz  składki na  

                               ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

                               z ubezpieczenia społecznego                                o kwotę           2.400,00 zł   

     - wydatki bieżące                                                                          o kwotę           2.400,00 zł  

     1) wydatki jednostki  w tym :  

          a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań         o kwotę                400,00 zł  

          b) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich                   o kwotę            2.000,00 zł  

      Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe                                       o kwotę            2.000,00 zł           

      - wydatki  bieżące                                                                       o kwotę            2.000,00 zł  

      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     o kwotę            2.000,00 zł  

      Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych             o kwotę            8.246,00 zł  

      - wydatki bieżące                                                                        o kwotę            8.246,00 zł  

     1) wydatki jednostki  w tym :  

          a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           o kwotę           8.246,00 zł  

      Rozdział  85295 Pozostała działalność                                          o kwotę          2.000,00 zł  

      - wydatki  bieżące                                                                         o kwotę          2.000,00 zł  

      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       o kwotę          2.000,00 zł  
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g) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                            o kwotę            2.629,00 zł  

    Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka             o kwotę           2.629,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                          o kwotę           2.629,00 zł  

    1) wydatki jednostki  w tym :   

         a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                 o kwotę           2.629,00 zł    

 

h) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        o kwotę       100.000,00 zł  

 

    Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   o kwotę        100.000,00 zł          

     - wydatki  majątkowe                                                                  o kwotę        100.000,00 zł  

    1) wydatki inwestycyjne                                                                 o kwotę        100.000,00 zł                              

 

 

3. Zmniejsza się  wydatki   Gminy Cisek                       o kwotę   167.776,00 zł  
 

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                 o kwotę            3.000,00 zł  

    Rozdział 01095 Pozostała działalność                                           o kwotę            3.000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                          o kwotę            3.000,00 zł  

    1) wydatki jednostki  w tym :  

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                o kwotę            3.000,00 zł          

 

b) Dział 600 Transport i łączność                                                  o kwotę             3.800,00 zł  

 

    Rozdział  60016 Drogi publiczne gminne                                    o kwotę                 500,00 zł  

    - wydatki majątkowe                                                                  o kwotę                 500,00 zł  

     a) wydatki na zakupy inwestycyjne                                             o kwotę                 500,00 zł  

 

    Rozdział  60017 Drogi wewnętrzne                                             o kwotę              3.300,00 zł  

     - wydatki majątkowe                                                                 o kwotę              3.300,00 zł  

     a) wydatki inwestycyjne                                                              o kwotę              3.300,00 zł  

      

c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                        o kwotę        141.746,00 zł     

     Rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami           o kwotę         141.746,00 zł  

    - wydatki  majątkowe                                                                   o kwotę        141.746,00 zł  

    1) wydatki inwestycyjne                                                                 o kwotę        141.746,00 zł  

 

d) Dział 750 Administracja publiczna                                             o kwotę         10.901,00 zł  

    Rozdział 75023  Urzędy gmin                                                        o kwotę            5.901,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                           o kwotę           5.901,00 zł  

    1) wydatki jednostki  w tym :   

         a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                  o kwotę           5.901,00 zł  

  

     Rozdział 75095 Pozostała działalność                                            o kwotę          5.000,00 zł  

     - wydatki bieżące                                                                           o kwotę          5.000,00 zł      

    1) wydatki jednostki  w tym :  

    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 o kwotę           5.000,00 zł            
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e) Dział 801 Oświata i wychowanie                                                  o kwotę           6.329,00 zł  

 

    Rozdział 80104 Przedszkola                                                            o kwotę          2.629,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                            o kwotę          2.629,00 zł 

    1) wydatki jednostki  w tym :   

         a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                   o kwotę          2.629,00 zł  

 

    Rozdział 80110 Gimnazja                                                                 o kwotę            700,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                              o kwotę           700,00 zł  

    1)  wydatki jednostki  w tym :  

          a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             o kwotę            700,00 zł  

 

    Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                  o kwotę         3.000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                              o kwotę        3.000,00 zł  

    1)  wydatki jednostki  w tym :  

          a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           o kwotę           3.000,00 zł  

 

f)   Dział 852 Pomoc społeczna                                                           o kwotę         2.000,00 zł    
 

      Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia  

                                z funduszu alimentacyjnego oraz  składki na  

                                ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

                                z ubezpieczenia społecznego                              o kwotę            2.000,00 zł   

     - wydatki bieżące                                                                          o kwotę           2.000,00 zł  

     1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       o kwotę           2.000,00 zł  

 

 

§ 2 
1. Załącznik  Nr 3-Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/ 12 /10 z dnia 30 grudnia 2010  

    otrzymuje  brzmienie jak załącznik  Nr 1  do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

  

§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu           

Gminy. 

 

 

         Przewodnicząca 

       Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 
 

 

 

 

 


