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                                     UCHWAŁA NR  X/61/2011                               

                                             RADY GMINY CISEK 

                                     z dnia  21 listopada    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) 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 )  

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     607 819,00 zł              

 
a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                      o kwotę        250 000,00 zł  

     Rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      o kwotę        231 000,00 zł  

     - dochody majątkowe                                                                                  o kwotę        231 000,00 zł  

    § 6307                 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej   

                                między jst na dofinansowanie własnych zadań 

                                 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    o kwotę        231 000,00 zł  

     - dochody bieżące                                                                                        o kwotę          19 000,00 zł  

     § 0830                 Wpływy z usług                                                               o kwotę          19 000,00 zł  

 

b) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  

                     i od innych jednostek  nieposiadających  

                     osobowości prawnej oraz wydatki związane  

                     z ich poborem                                                                             o kwotę       127 000,00 zł  

    Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego  

                               podatku od czynności cywilnoprawnych  

                               podatków i opłat lokalnych  od osób prawnych  

                               i innych jednostek organizacyjnych                                  o kwotę          45 000,00 zł  

    - dochody bieżące                                                                                         o kwotę          45 000,00 zł  

    § 0320                Podatek rolny                                                                    o kwotę          45 000,00 zł  

    Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego  

                               podatku od spadków i darowizn, podatku od  

                               czynności cywilnoprawnych , oraz  podatków  

                               i opłat lokalnych  od osób fizycznych                               o kwotę          40 000,00 zł  

     - dochody bieżące                                                                                        o kwotę          40 000,00 zł  

     § 0310               Podatek od nieruchomości                                                 o kwotę         40 000,00 zł  

     Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń                                             o kwotę         42 000,00 zł  

     - dochody bieżące                                                                                        o kwotę          42 000,00 zł  

     § 0460                Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                      o kwotę        42 000,00 zł  
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c) Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                 o kwotę       12 100,00 zł  
    Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                              o kwotę            600,00 zł  

    - dochody bieżące                                                                                           o kwotę              600,00zł  

    § 2700                Środki na dofinansowanie własnych zadań 

                               bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                         o kwotę            600,00 zł  

 

    Rozdział 80104 Przedszkola                                                                            o kwotę      11 500,00 zł  

    - dochody bieżące                                                                                             o kwotę      11 500,00 zł  

    § 0830               Wpływy z usług                                                                      o kwotę      11 500,00 zł  

   

d)  Dział 852 Pomoc społeczna                                                                          o kwotę      25 224,00 zł  

 

     Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu 

                                alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia 

                                emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia  

                                społecznego                                                                    o kwotę      21 000,00 zł     

     - dochody bieżące                                                                                           o kwotę       21 000,00 zł  

     § 2010                Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na  

                                realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

                               rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami    o kwotę      21 000,00 zł                            

     Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                    o kwotę             24,00 zł  

     - dochody bieżące                                                                                            o kwotę             24,00 zł  

     § 2010                Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na  

                                realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

                                rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami    o kwotę            24,00 zł  

     Rozdział 85295 Pozostała działalność                                                             o kwotę        4 200,00zł  

     - dochody bieżące                                                                                            o kwotę        4 200,00 zł  

     § 2010                Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na  

                                realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

                                rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami    o kwotę       4 200,00 zł  

 

e) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                o kwotę   193 495,00 zł  

    Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              o kwotę   193 495,00 zł  

    - dochody majątkowe                                                                                        o kwotę   193 495,00 zł  

    § 6307               Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej   

                               między jst na dofinansowanie własnych zadań 

                               inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            o kwotę  193 495,00 zł  

 

 

 

2. Zmniejsza   się dochody Gminy Cisek                                            o kwotę    958 615,00 zł   

 
a) Dział 600 Transport i łączność                                                                    o kwotę     313 920,00 zł  

    Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                o kwotę     313 920,00 zł  

    - dochody majątkowe                                                                                      o kwotę     313 920,00 zł  

    § 6330               Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

                              realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

                              własnych gmin                                                                       o kwotę    313 920,00 zł  

 

b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                          o kwotę     30  742,00 zł  

     Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                               o kwotę       30 742,00 zł  

     - dochody majątkowe                                                                                      o kwotę      30 742,00 zł  

    § 6330                 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  

                                realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

                                własnych gmin                                                                      o kwotę     30 742,00 zł  
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c) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  

                     i od innych jednostek  nieposiadających  

                     osobowości prawnej oraz wydatki związane  

                     z ich poborem                                                                             o kwotę       146 000,00 zł  

    Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego  

                               podatku od czynności cywilnoprawnych  

                               podatków i opłat lokalnych  od osób prawnych  

                               i innych jednostek organizacyjnych                                  o kwotę        146 000,00 zł  

    - dochody bieżące                                                                                         o kwotę        146 000,00 zł  

    § 0310                Podatek od nieruchomości                                                 o kwotę       146 000,00 zł  

 

d) Dział Oświata i wychowanie                                                                      o kwotę       425 000,00 zł   

    Rozdział 80195 Pozostała działalność                                                          o kwotę       425 000,00 zł  

    - dochody majątkowe                                                                                    o kwotę       425 000,00 zł  

    § 6207               Dotacje celowe w ramach programów finansowych   

                              z udziałem środków europejskich ,oraz środków  

                              o których mowa   wart.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6  

                              ustawy, lub płatności  w ramach budżetu  

                              środków europejskich                                                          o kwotę       425 000,00 zł  

 

e) Dział 852 Pomoc społeczna                                                                          o kwotę       11 500,00 zł 

     Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                               o kwotę       11 500,00 zł  

     - dochody bieżące                                                                                           o kwotę       11 500,00 zł  

     § 2010               Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na  

                               realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

                               rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami    o kwotę      11 500,00 zł  

 

f) Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               o kwotę  31 453,00 zł      
   Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                     o kwotę      31 453,00 zł  

   - dochody majątkowe                                                                                        o kwotę      31 453,00 zł  

   § 6307               Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej   

                             między jst na dofinansowanie własnych zadań 

                             inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            o kwotę      31 453,00 zł                                                                   

 

 

3. Zwiększa  się wydatki Gminy Cisek                                              o kwotę     586 995,00 zł  
                                     

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                      o kwotę          81 400,00 zł  

    Rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      o kwotę           66 400,00 zł  

    - wydatki majątkowe                                                                                   o kwotę           66 400,00 zł  

    1) wydatki na zakupy inwestycyjne                                                             o kwotę          56 400,00 zł  

    2) inwestycje                                                                                                o kwotę          10 000,00 zł       

    Rozdział 70078 Usuwanie skutków powodzi                                              o kwotę          15 000,00 zł  

     - wydatki   majątkowe                                                                                 o kwotę          15 000,00 zł  

    1) inwestycje                                                                                                 o kwotę         15 000,00 zł  

 

b) Dział 750 Administracja publiczna                                                           o kwotę        15 100,00 zł  

     Rozdział 75022 Rady gmin                                                                          o kwotę           9 000,00 zł  

     - wydatki bieżące                                                                                          o kwotę           9 000,00 zł  

     1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     o kwotę           9.000,00 zł   

     Rozdział 75023 Urzędy gmin                                                                       o kwotę           6 100,00 zł  

    - wydatki  bieżące                                                                                          o kwotę           6 100,00 zł  

     1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     o kwotę              100,00 zł  

     2) wydatki jednostki                                                          

         - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            o kwotę          6 000,00 zł 
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c) Dział 757 Obsługa długu publicznego                                                            o kwotę    35 500,00 zł  

    Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jst    o kwotę       35 500,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                            o kwotę       35 500,00 zł  

    1) wydatki na obsługę długu                                                                           o kwotę       35 500,00 zł  

 

d) Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                 o kwotę     153 488,00 zł  

    Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                               o kwotę      39 188,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                             o kwotę       19 188,00 zł  

   1) wydatki jednostki  

        - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               o kwotę       18 588,00zł 

   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          o kwotę            600,00zł  

    - wydatki majątkowe                                                                                        o kwotę      20 000,00 zł  

    1) inwestycje                                                                                                    o kwotę      20 000,00 zł  

   Rozdział 80104 Przedszkola                                                                             o kwotę      27 300,00 zł  

   - wydatki bieżące                                                                                              o kwotę       27 300,00 zł  

  1) wydatki jednostki  

     -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   o kwotę      27 300,00 zł  

   Rozdział 80110 Gimnazja                                                                                 o kwotę        2 000,00 zł  

   - wydatki bieżące                                                                                               o kwotę        2 000,00 zł  

  1) wydatki jednostki 

    - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 o kwotę        2 000,00 zł  

   Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                  o kwotę       9 000,00 zł  

   - wydatki bieżące                                                                                               o kwotę        9 000,00 zł  

  1) wydatki  jednostki  

    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    o kwotę       9 000,00 zł  

  Rozdział 80195 Pozostała działalność                                                                o kwotę     76 000,00 zł  

   - wydatki bieżące                                                                                                o kwotę       1 000,00 zł  

  1) wydatki jednostki 

    - wydatki  związane z realizacją ich statutowych zadań                                   o kwotę       1 000,00 zł  

    - wydatki majątkowe                                                                                         o kwotę     75 000,00 zł  

  1)  dotacje na zadania inwestycyjne                                                                    o kwotę     75 000,00 zł  

   

e) Dział 851 Ochrona zdrowia                                                                            o kwotę      5 000,00 zł  

    Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                            o kwotę       5 000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                               o kwotę       5 000,00 zł  

    1) wydatki jednostki  

     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   o kwotę       5 000,00 zł 

 

f)  Dział 852 Pomoc społeczna                                                                             o kwotę    36 044,00 zł                                             
  Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z fundusz alimentacyj. 

  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpiecz. społ.             o kwotę    21 820,00 zł  

  - wydatki bieżące                                                                                                  o kwotę    21 820,00 zł  

  1) wydatki jednostki  w tym :  

      - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                               o kwotę     4 550,00 zł  

  2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             o kwotę   17 270,00 zł  

  Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                       o kwotę             24,00 zł  

     - wydatki  bieżące                                                                                            o kwotę             24,00 zł  

  1) wydatki jednostki  

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 o kwotę            24,00 zł 

  Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                    o kwotę     10 000,00 zł  

   - wydatki bieżące                                                                                               o kwotę      10 000,00 zł  

   1) dotacje                                                                                                           o kwotę      10 000,00 zł  

  Rozdział 85295 Pozostała działalność                                                                o kwotę       4 200,00 zł  

  - wydatki bieżące                                                                                                o kwotę        4 200,00 zł  

  1) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           o kwotę        4 200,00 zł                            
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g) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                       o kwotę          800,00 zł  

 

    Rozdział 85395 Pozostała działalność                                                              o kwotę          800,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                              o kwotę          800,00 zł  

    1) świadczenia  na rzecz osób fizycznych                                                        o kwotę          800,00 zł  

 

h) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                               o kwotę          200,00 zł             

     Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                               o kwotę          200,00 zł  

     - wydatki bieżące                                                                                              o kwotę          200,00 zł  

     1) wydatki jednostki   

         - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich                                           o kwotę        200,00 zł  

 

i) Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           o kwotę  186 623,00 zł         

    Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      o kwotę  186 623,00 zł  

    - wydatki majątkowe                                                                                          o kwotę  186 623,00 zł  

    1) inwestycje                                                                                                      o kwotę  186 623,00 zł  

 

j) Dział 926 Kultura fizyczna                                                                              o kwotę    72 840,00 zł  

    Rozdział 92601 Obiekty sportowe                                                                      o kwotę   67 840,00 zł  

    - wydatki majątkowe                                                                                           o kwotę   67 840,00 zł  

    1) inwestycje                                                                                                       o kwotę   67 840,00 zł  

    Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury                                                       o kwotę     5 000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                                 o kwotę     5 000,00 zł  

    1) wydatki jednostki 

      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    o kwotę     5 000,00 zł  

 

    

4. Zmniejsza się  wydatki   Gminy Cisek                                             o kwotę  943 791,00 zł  

 
      

 a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                    o kwotę    13 400,00 zł  

     Rozdział 01008 Melioracje wodne                                                                   o kwotę       1 300,00 zł  

     - wydatki bieżące                                                                                               o kwotę      1 300,00 zł  

    1) wydatki jednostki 

      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   o kwotę      1 300,00 zł       

     Rozdział 01095 Pozostała działalność                                                              o kwotę    12 100,00 zł    

     - wydatki bieżące                                                                                               o kwotę    12 100,00 zł  

    1) wydatki jednostki 

      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   o kwotę    12 100,00 zł   

 

b) Dział 020 Leśnictwo                                                                                        o kwotę       2 760,00 zł  

     Rozdział 02095 Pozostała działalność                                                             o kwotę       2 760,00 zł  

     - wydatki bieżące                                                                                             o kwotę        2 760,00 zł  

    1) wydatki jednostki 

      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  o kwotę       2 760,00 zł     

   

c) Dział 600 Transport i łączność                                                                       o kwotę  270 893,00 zł  
    Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                          o kwotę     14 383,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                               o kwotę     14 383,00 zł  

    1) wydatki jednostki 

      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   o kwotę    14 383,00 zł       

   Rozdział 60078 Usuwanie skutków powodzi                                                     o kwotę  256 510,00 zł  

    - wydatki majątkowe                                                                                          o kwotę  256 510,00 zł  

    1) inwestycje                                                                                                      o kwotę  256 510,00 zł  
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d) Dział 750 Administracja publiczna                                                                o kwotę      8 000,00 zł  

    Rozdział 75095 Pozostała działalność                                                               o kwotę      8 000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                               o kwotę       8 000,00 zł  

    1) wydatki jednostki 

      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  o kwotę       8 000,00 zł  

 

e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych  

                     i od innych jednostek  nieposiadających  

                     osobowości prawnej oraz wydatki związane  

                     z ich poborem                                                                                  o kwotę     9 830,00 zł  

    Rozdział 75647 Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budż      o kwotę     9 830,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                                o kwotę     9 830,00 zł  

    1) wydatki jednostki 

      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     o kwotę    9 830,00 zł  

      

f) Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                   o kwotę   601 588,00 zł  

    Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                  o kwotę   58 588,00 zł    

    - wydatki bieżące                                                                                                 o kwotę   58 588,00 zł  

    1) wydatki jednostki  

       - wynagrodzenia i pochodne od nich                                                                o kwotę  32 588,00 zł  

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    o kwotę  20 000,00 zł  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             o kwotę   6 000,00 zł  

    Rozdział 80104 Przedszkola                                                                                o kwotę  25 000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                                 o kwotę   25 000,00 zł  

    1) wydatki jednostki  

       - wynagrodzenia i pochodne od nich                                                                o kwotę  18 000,00 zł  

    2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             o kwotę   7 000,00 zł  

    Rozdział 80110 Gimnazja                                                                                    o kwotę  17 000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                                  o kwotę  17 000,00 zł  

    1) wydatki jednostki  

       - wynagrodzenia i pochodne od nich                                                                o kwotę  15 000,00 zł  

   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             o kwotę     2 000,00 zł 

    Rozdział 80195 Pozostała działalność                                                            o kwotę     501 000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                             o kwotę        1 000,00 zł  

    1) wydatki jednostki  

       - wynagrodzenia i pochodne od nich                                                           o kwotę         1 000,00 zł  

     - wydatki majątkowe                                                                                      o kwotę     500 000,00 zł  

    1) inwestycje                                                                                                    o kwotę    500 000,00 zł  

g) Dział 851 Ochrona zdrowia                                                                          o kwotę        5 000,00 zł  

    Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                           o kwotę        5 000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                             o kwotę         5 000,00 zł  

    1) wydatki jednostki  

        - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich                                         o kwotę        5 000,00 zł 

 

h) Dział 852 Pomoc społeczna                                                                          o kwotę       12 320,00 zł 

    Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu 

                              alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia 

                              emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia  

                               społecznego                                                                        o kwotę            820,00 zł  

  - wydatki bieżące                                                                                              o kwotę            820,00 zł  

  1) wydatki jednostki   

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               o kwotę            820,00 zł  

     Rozdział 85278 Usuwanie skutków powodzi                                                o kwotę       11 500,00 zł  

    - wydatki  bieżące                                                                                            o kwotę       11 500,00 zł  

   1) świadczenia  na rzecz osób fizycznych                                                        o kwotę       11 500,00 zł    
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i) Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        o kwotę       11 000,00 zł  

    Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg                                             o kwotę       10 000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                             o kwotę       10 000,00 zł  

   1) wydatki jednostki   

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               o kwotę       10 000,00 zł     

    Rozdział 90095 Pozostała działalność                                                            o kwotę         1 000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                             o kwotę         1 000,00 zł  

    1) wydatki jednostki   

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                o kwotę        1 000,00 zł                                          

 
j) Dział 926 Kultura fizyczna                                                                           o kwotę        9 000,00 zł  

    Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury                                                    o kwotę        9 000,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                                              o kwotę        9 000,00 zł  

      1) wydatki jednostki   

       - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich                                          o kwotę        7 000,00 zł  

      2) dotacje                                                                                                        o kwotę        2 000,00 zł                              

 

5. Zmniejsza   się plan przychodów Gminy Cisek                                o kwotę     6.000,00 zł  

 
            § 952  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów  

             na rynku krajowym                                                                                  o kwotę   6.000,00 zł     

                  w tym : - „Moje boisko Orlik -2012 ”  
 

 

§ 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. 

2. Załącznik Nr 4  do Uchwały Rady Gminy Nr III/ 12 /10 z dnia 30 grudnia 2010  

    otrzymuje  brzmienie jak załącznik  Nr 2  do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik  Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr III/ 12 /10 z dnia 30 grudnia 2010  

    otrzymuje  brzmienie jak załącznik  Nr 3  do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik  Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr III/ 12 /10 z dnia 30 grudnia 2010  

    otrzymuje  brzmienie jak załącznik  Nr 4  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 


