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                                        Zarz�dzenie  Nr 16/ 2006                                                
                                          Wójta  Gminy  Cisek 

                                              z dnia   28  kwietnia  2006 roku 
 
w sprawie zmian do układu wykonawczego w bud�ecie Gminy Cisek na rok 2006, przyj�tym 
Zarz�dzeniem Wójta  Nr 5/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. 
 
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. 186 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 
 
1. Zwi�ksza si� dochody Gminy Cisek :                            o kwot�    610 423,00 zł                     
 
a) Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo                                                  o kwot�          180 617,00 zł 
 
    Rozdział 01028  Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych                     o kwot�           180 617,00 zł 
    § 6260                Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
                               finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
                               realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
                               jednostek sektora finansów publicznych                o kwot�           180 617,00 zł 
  
b) Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa                                           o kwot�            50 000,00 zł 
 
     Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami             o kwot�            50 000,00 zł 
     § 2700                �rodki na dofinansowanie własnych zada�  
                                bie��cych gmin, powiatów , samorz�dów 
                                województw pozyskane z innych �ródeł                o kwot�            50 000,00 zł 
 
c) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
                     i od innych jednostek nie posiadaj�cych osobowo�ci 
                     prawnej , oraz wydatki zwi�zane z ich poborem          o kwot�           12 143,00 zł 
 
     Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi�cych  
                               dochód bud�etu pa�stwa                                         o kwot�            12 143,00 zł 
     § 0010                Podatek dochodowy od osób fizycznych               o kwot�            12 143,00 zł 
 
d) Dział 758 Ró�ne rozliczenia                                                            o kwot�          303 023,00 zł 
 
    Rozdział 75801 Cz��� o�wiatowa subwencji ogólnej  dla  
                               jednostek samorz�du terytorialnego                       o kwot�           303 023,00 zł  
    § 2920                Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa                    o kwot�           303 023,00 zł 
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e)  Dział 852   Pomoc społeczna                                                         o kwot�            14 640,00 zł  
 
      Rozdział 85219 O�rodki pomocy społecznej                                   o kwot�              6 000,00 zł 
      § 2030                Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa 
                                 na realizacj� własnych zada� bie��cych gmin      o kwot�              6 000,00 zł 
 
      Rozdział 85295 Pozostała działalno��                                             o kwot�              8 640,00 zł      
      § 2440               Dotacje otrzymane z funduszy celowych 
                                na realizacj� zada� bie��cych jednostek 
                                sektora finansów publicznych                               o kwot�               8 640,00 zł 
 
f) Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                 o kwot�             50 000,00 zł 
 
     Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu         o kwot�             50 000,00 zł 
     § 6290               �rodki na dofinansowanie własnych inwestycji 
                               gmin, powiatów samorz�dów województw, 
                               pozyskane z innych �ródeł                                     o kwot�             50 000,00 zł  
 
2. Zmniejsza si� dochody Gminy Cisek                              o kwot�       2 786,92 zł 
 
a) a) Dział 751 Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, 
                            kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa          o kwot�             2 786,92 zł 
           Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
                                      województw ,wybory wójtów, burmistrzów 
                                      i prezydentów miast oraz referenda gminne 
                                      powiatowe i wojewódzkie                                o kwot�             2 786,92 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 ustawami                   o kwot�              2 786,92 zł 
 
 
3. Zwi�ksza  si� wydatki Gminy Cisek                               o kwot�  768 407,00  zł 
 
a) Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo                                                     o kwot�         227 617,00 zł 
 
    Rozdział 01028  Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych                 o kwot�              227 617,00 zł 
    § 6050                Wydatki inwestycyjne                                        o kwot�              227 617,00 zł 
♦ droga dojazd. do grunt.rol. Roszowice –Łany           47 000 
♦ droga dojazd. do grunt.rol. Bł�ejowice- Poni�cice  180 617  
 
 

 
 
 



 3 

b) Dział  600 Transport i ł�czno��                                                  o kwot�              460 000,00 zł 
 
    Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                      o kwot�              460 000,00 zł 
    § 4270               Zakup usług remontowych                                  o kwot�              400 000,00 zł 
    § 6050               Wydatki na  zadania inwestycyjne                      o kwot�                60 000,00 zł 
♦ droga Roszowice – Przewóz       60 000 
 
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                        o kwot�                 8 640,00 zł 
 
    Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami         o kwot�                  8 640,00 zł 
    § 3110                �wiadczenia społeczne                                        o kwot�                  8 640,00 zł 
 
d) Dział 750 Administracja publiczna                                           o kwot�                 36 300,00zł 
 
    Rozdział 75023 Urz�dy gmin                                                       o kwot�                 36 300,00 zł 
     § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                           o kwot�                 23 100,00 zł 
    § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                 o kwot�                   2 800,00 zł 
    § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                 o kwot�                      400,00 zł 
    § 4270 Zakup usług remontowych                                                o kwot�                 10 000,00 zł 
     
e) Dział 851 Ochrona zdrowia                                                        o kwot�                  3 000,00 zł 
 
    Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        o kwot�                   3 000,00 zł 
    § 4170               Wynagrodzenia bezosobowe                               o kwot�                  3 000,00 zł 
                                    
 
f) Dział 852 Pomoc społeczna                                                          o kwot�                  6 800,00 zł 
 
    Rozdział 85219 O�rodki pomocy społecznej                                 o kwot�                  6 500,00 zł 
    § 4010                Wynagrodzenie osobowe pracowników              o kwot�                 6 000,00 zł 
    § 4210                Zakup materiałów i wyposa�enia                        o kwot�                     500,00 zł 
 
     Rozdział 85228 Usługi opieku�cze i specjalistyczne  
                                usługi opieku�cze                                               o kwot�                     300,00 zł 
     § 4170                Wynagrodzenia bezosobowe                              o kwot�                    300,00 zł 
    
g) Dział 900 Gospodarka komunalna  i ochrona �rodowiska     o kwot�                   2 550,00 zł 
     
    Rozdział 90013 Schroniska dla zwierz�t                                      o kwot�                   2 550,00 zł 
    § 2310               Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
                              bie��ce realizowana na podstawie porozumie�  
                              ( umów ) mi�dzy jednostkami samorz�du  
                              terytorialnego                                                      o kwot�                   2 550,00 zł 
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h) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           o kwot�                18 500,00 zł 
 
     Rozdział 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby        o kwot�                  10 000,00 zł 
     § 2550               Dotacja podmiotowa z bud�etu dla  
                               dla instytucji kultury                                         o kwot�                  10 000,00 zł 
        
     Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków                     o kwot�                    8 500,00 zł 
     § 4300                Zakup usług pozostałych                                  o kwot�                    8 500,00 zł 
 
i) Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                             o kwot�                  5 000,00 zł         
 
    Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury  
                               fizycznej i sportu                                               o kwot�                    5 000,00 zł 
    § 4300                Zakup usług pozostałych                                   o kwot�                    5 000,00 zł 
                               ( sport masowy : 5 000 ) 
 
 
 
4. Zmniejsza si� wydatki Gminy Cisek                             o kwot�      11 586,92 zł      
  
a) Dział 751 Urz�dy naczelnych organów władzy pa�stwowej, 
                        kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa             o kwot�              2 786,92 zł 
 
      Rozdział  75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
                                województw ,wybory wójtów, burmistrzów 
                                i prezydentów miast oraz referenda gminne 
                                powiatowe i wojewódzkie                                     o kwot�              2 786,92 zł 
     § 3030                Ró�ne wydatki na rzecz osób  fizycznych             o kwot�              2 786,92 zł 
 
b) Dział 851 Ochrona zdrowia                                                           o kwot�              3 000,00 zł  
 
     Rozdział  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          o kwot�               3 000,00 zł 
     § 4300                Zakup usług pozostałych                                       o kwot�               3 000,00 zł 
 
c) Dział 852 Pomoc społeczna                                                             o kwot�                 800,00 zł 
 
    Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe                                            o kwot�                  500,00 zł 
    § 3110               �wiadczenia społeczne                                            o kwot�                  500,00 zł 
    Rozdział 85228 Usługi opieku�cze i specjalistyczne  
                               usługi opieku�cze                                                  o kwot�                   300,00 zł 
   § 4300                 Zakup usług pozostałych                                       o kwot�                   300,00 zł 
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d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                o kwot�               5 000,00 zł     
 
    Rozdział  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 
                                i  sportu                                                                o kwot�                5 000,00 zł 
    § 2830                 Dotacja celowa z bud�etu na finansowanie 
                                lub dofinansowanie zada� zleconych do  
                                realizacji dla podmiotów niezaliczanych 
                                do sektora finansów publicznych                         o kwot�                5 000,00 zł 
        
5. Zwi�ksza si� plan przychodów Gminy Cisek                 o kwot�   209 184,00 zł 
 
     § 952 Przychody z zaci�gni�tych po�yczek  i kredytów 
               na rynku krajowym                                                                o kwot�          60 000,00 zł 
               w tym : przebudowa drogi Roszowice- Przewóz  60 000 
 
     § 955 Przychody z tytułu innych rozlicze� krajowych                   o kwot�       149 184,00 zł 
              ( 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) 
 
6. Zmniejsza si� plan przychodów Gminy Cisek               o kwot�     60 000,00 zł 
 
     § 952 Przychody z zaci�gni�tych po�yczek i kredytów 
               na rynku  krajowym                                                              o kwot�           60 000,00 zł 
               w tym :  modernizacja budynku wielofunkcyj.Łany 60 000 
 
 
 
                                                                   § 2. 
 
Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 

          WÓJT 
 
   /-/ Alojzy Parys 


