
Zarz�dzenie NR 23 /2004
Wójta Gminy Cisek

z dnia 11 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian do bud�etu Gminy Cisek na rok 2004 .

Na podstawie art. 30 ust 1 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, �r
153 , poz.. 1271,  Nr 214  , poz. 1806, z 2003 r.Dz.U.Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz
art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z
2003 r. Nr 15 , poz. 148 , Nr45 , poz. 391 i Nr 65 , poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,
poz.1611, Nr 189, poz.1851 )  Wójt Gminy Cisek zarz�dza co nast�puje:

§ 1.
W bud�ecie Gminy Cisek na rok 2004 przyj�tym uchwał� Rady Gminy NrXV/58/2004    z
dnia 19 stycznia 2004 roku

1. Zwi�ksza si� dochody Gminy Cisek o kwot�          4.656,00 zł

a) Dział 751 Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej
                       Kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa o kwot� 3.920,00 zł
      - Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwot�           3.920,00 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 o kwot�          3.920,00 zł

b) Dział 801 O�wiata i wychowanie o kwot�             736,00 zł
    - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwot�             736,00 zł
    § 2030 Dotacje celowe przekazane z bud�etu pa�stwa na
                realizacj� własnych zada� bie��cych gmin o kwot�             736,00 zł

2. Zwi�ksza si� wydatki Gminy Cisek o kwot� 4.656,00 zł
 
    a) Dział 751 Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej

                       Kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa o kwot� 3.920,00 zł
   - Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwot�           3.920,00 zł
   § 3030 Ró�ne wydatki na rzecz osób fizycznych             
               / zadania zlecone/                                               o kwot�           3.920,00 zł
b) Dział 801 O�wiata i wychowanie o kwot�              736,00 zł

         - Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administr.
                             szkół o kwot�               736,00 zł

        § 4210 Zakup materiałów i wyposa�enia o kwot�               736,00 zł

§ 2.
Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Cisek
  /-/ Alojzy Parys


