Zarz dzenie Nr 13 /2006
Wójta Gminy Cisek
z dnia 04 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian do bud etu Gminy Cisek na rok 2006
Na podstawie art. 30ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 , poz.984 ,Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz.1568 z 2004 r. Nr 153 , poz. 1271,Nr 116 poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 )
oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz.
2104 z pó . zm. ) Wójt Gminy Cisek zarz dza 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 :
a) Dział 751 Urz dy naczelnych organów władzy
pa stwowej , kontroli i ochrony prawa

o kwot

19 680,50 zł

o kwot

11 626,50 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast
o kwot
§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa
na realizacj zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami.

b) Dział 852 Pomoc społeczna

o kwot

11 626,50 zł

o kwot

3 000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
opłacane za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre wiadczenia rodzinne
o kwot
§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa
na realizacj zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami.

11 626,50 zł

o kwot

3 000,00 zł

3 000,00 zł
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c) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwot

5 054,00 zł

o kwot

5 054,00 zł

o kwot

5 054,00 zł

o kwot

19 680,50 zł

o kwot

11 626,50 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast
o kwot

11 626,50 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030

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

2. Zwi ksza si wydatki Gminy Cisek
a) Dział 751 Urz dy naczelnych organów władzy

pa stwowej , kontroli i ochrony prawa

§ 3030
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4300
§ 4410

Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposa enia
Zakup usług pozostałych
Podró e słu bowe krajowe

b) Dział 852 Pomoc społeczna

o kwot
o kwot
o kwot
o kwot
o kwot
o kwot
o kwot

o kwot

7 257,42 zł
125,41 zł
17,83 zł
727,84 zł
1 898,00 zł
1 000,00 zł
600,00 zł

3 000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
opłacane za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre wiadczenia rodzinne
o kwot

3 000,00 zł

§ 4130

3 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

o kwot
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c) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwot

5 054,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

o kwot

5 054,00 zł

§ 3110

o kwot

5 054,00 zł

wiadczenia społeczne

§ 2
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
WÓJT
Osoba Pełni ca
Funkcj Wójta
/-/ Jerzy Groeger
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