UCHWAŁA NR XLI/188/ 2006
RADY GMINY CISEK
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmian w bud ecie Gminy Cisek na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 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, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,z 2004 r.Nr 116
poz.1203, z 2005 r. Nr 214 poz.1806, Nr 172 poz. 1441, oraz z 2006 r Nr 17 poz. 128 );
oraz art. 184 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z pó . zm. ) ) , Rada Gminy Cisek uchwala
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 :

o kwot

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

o kwot

180 617,00 zł

Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
o kwot
§ 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

610 423,00 zł

180 617,00 zł

o kwot

50 000,00 zł

o kwot

50 000,00 zł

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 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
§ 2700
rodki na dofinansowanie własnych zada
bie cych gmin, powiatów , samorz dów
województw pozyskane z innych ródeł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi cych
dochód bud etu pa stwa
§ 0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
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o kwot
o kwot

12 143,00 zł
12 143,00 zł

d) Dział 758 Ró ne rozliczenia

o kwot

303 023,00 zł

o kwot
o kwot

303 023,00 zł
303 023,00 zł

o kwot

14 640,00 zł

o kwot

6 000,00 zł

o kwot

6 000,00 zł

o kwot

8 640,00 zł

o kwot

8 640,00 zł

o kwot

50 000,00 zł

o kwot

50 000,00 zł

o kwot

50 000,00 zł

2. Zwi ksza si wydatki Gminy Cisek

o kwot

768 407,00 zł

a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

o kwot

Rozdział 75801 Cz
o wiatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorz du terytorialnego
§ 2920
Subwencje ogólne z bud etu pa stwa

e) Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85219 O rodki pomocy społecznej
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa
na realizacj własnych zada bie cych gmin
Rozdział 85295 Pozostała działalno
§ 2440
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizacj zada bie cych jednostek
sektora finansów publicznych
f) Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
§ 6290
rodki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów samorz dów województw,
pozyskane z innych ródeł

Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
- wydatki na zadania inwestycyjne
( droga Roszowice –Łany
47 000
droga Bła ejow. –Poni cice
180 617 )
b) Dział 600 Transport i ł czno
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
- wydatki bie ce
- wydatki na zadania inwestycyjne

c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
- wydatki bie ce
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o kwot
o kwot

227 617,00 zł
227 617,00 zł
227 617,00 zł

o kwot

460 000,00 zł

o kwot
o kwot
o kwot

460 000,00 zł
400 000,00 zł
60 000,00 zł

o kwot

8 640,00 zł

o kwot
o kwot

8 640,00 zł
8 640,00 zł

d) Dział 750 Administracja publiczna

o kwot

36 300,00zł

o kwot
o kwot
o kwot

36 300,00 zł
36 300,00 zł
26 300,00 zł

o kwot

3 000,00 zł

o kwot
o kwot
o kwot

3 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł

o kwot

6 800,00 zł

Rozdział 85219 O rodki pomocy społecznej
- wydatki bie ce
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi

o kwot
o kwot
o kwot

6 500,00 zł
6 500,00 zł
6 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne
usługi opieku cze
- wydatki bie ce
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi

o kwot
o kwot
o kwot

300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł

Rozdział 75023 Urz dy gmin
- wydatki bie ce
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi
e) Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bie ce
w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi
f) Dział 852 Pomoc społeczna

g) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

o kwot

2 550,00 zł

o kwot
o kwot

2 550,00 zł
2 550,00 zł

o kwot

2 550,00 zł

o kwot

18 500,00 zł

Rozdział 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby
- wydatki bie ce
w tym : dotacja dla instytucji kultury

o kwot
o kwot
o kwot

10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
- wydatki bie ce

o kwot
o kwot

8 500,00 zł
8 500,00 zł

o kwot

5 000,00 zł

o kwot
o kwot

5 000,00 zł
5 000,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierz t
- wydatki bie ce
w tym dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumie , , umów.
h) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

i) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
- wydatki bie ce
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3. Zmniejsza si dochody Gminy Cisek

o kwot

a) a) Dział 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa
o kwot
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
§ 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

4. Zmniejsza si wydatki Gminy Cisek

o kwot

2 786,92 zł
2 786,92 zł

2 786,92 zł

2 786,92 zł

11 586,92 zł

a) Dział 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa
o kwot
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
- wydatki bie ce
o kwot

2 786,92 zł
2 786,92 zł

b) Dział 851 Ochrona zdrowia

o kwot

3 000,00 zł

o kwot
o kwot

3 000,00 zł
3 000,00 zł

o kwot

800,00 zł

o kwot
o kwot

500,00 zł
500,00 zł

o kwot
o kwot

300,00 zł
300,00 zł

o kwot

5 000,00 zł

o kwot
o kwot

5 000,00 zł
5 000,00 zł

o kwot

5 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bie ce
c) Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bie ce
Rozdział 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne
usługi opieku cze
- wydatki bie ce
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
- wydatki bie ce
w tym : dotacje dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
i nie działaj cych w celu osi gni cia zysku(...)
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2 786,92 zł

5. Zwi ksza si plan przychodów Gminy Cisek

o kwot

209 184,00 zł

o kwot

60 000,00 zł

§ 955 Przychody z tytułu innych rozlicze krajowych
o kwot
( 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)

149 184,00 zł

§ 952 Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów
na rynku krajowym

w tym : przebudowa drogi Roszowice- Przewóz 60 000

6. Zmniejsza si plan przychodów Gminy Cisek
§ 952 Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów
na rynku krajowym

w tym: modernizacja budynku wielofunkcyjnego.Łany 60 000

o kwot
o kwot

60 000,00 zł
60 000,00 zł

§ 2.

Zał czniki Nr 5 i 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/174/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.
otrzymuj brzmienie jak w zał cznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Cisek.

§ 4.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla
aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz cy
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz
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Zał cznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XLI/188/2006
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
Zał cznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Cisek
Nr XXXVIII/174/2005 z 28 grudnia 2005 r.

Nazwa
Inwestycji i jej
lokalizacja
1.Modernizacja
,przebudowa drogi
gminnej RoszowicePrzewóz

Wykaz inwestycji do realizacji w 2006 roku
Warto

Dział
Rozdz.

ogółem

600
60016

115 000 zł

2.

Zagospodarowanie placu 921
przy GOK w Cisku
92109

I*

II*

ródła finansowania
w 2006 r.

5 000 zł

120 000 zł

-

298 066 zł

62 000 zł

III*

IV*

110 000 zł

120 000 zł

3.

Remont , modernizacja
budynku wielofunkcyjnego 926
(szatnia ) w Łanach
92605

236 066 zł

4.

Budowa sali
gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej
w Łanach

801
80101

100 000 zł

budowlano- cieplna
O rodka Zdrowia
w Cisku

700
70005

680 000 zł

Zakup kserokopiarki
i drukarek

750
75023

14 500 zł

14 500 zł

7. Zakup komputera

852
85212

5 000 zł

5 000 zł

717 000 zł

48 334 zł

5. Modernizacja

6.

8.

Budowa drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych RoszowiceŁany

010
01028

100 000 zł

680 000 zł
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398 666 zł

270 000 zł

V*

9.

Budowa drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych Bła ejowicePoni cice

10.

Budowa drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych CisekLandzmierz

11.Budynek

wielofunkcyj.
wraz z infrastruktur
w Łanach

OGÓŁEM :

010
01028

318 617 zł

010
01028

77 000 zł

700
70005

10 000 zł

180 617 zł

138 000 zł

77 000 zł

10 000 zł

144 834 zł 815 349 zł

2 455 183 zł

I* - rodki własne bud etu
II* - dotacje
III* - GFO
IV* - kredyt
V* - inne
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1 495 000zł

Zał cznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XLI/ 188 / 2006
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
Zał cznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Cisek
Nr XXXVIII/174/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.

WYDATKI ZWI ZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM
INWESTYCYJNYM

Nazwa
inwestycji
Budowa sali
gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej
w Łanach
Budowa kanalizacji
sanitarnej dla wsi
Kobylice
Budynek
wielofunkcyjny
wraz z infrastrukt.
w Łanach
Przebudowa drogi
gminnej RoszowicePrzewóz
Budowa drogi
dojazdowej do
gruntów rolnych
Cisek-Landzmierz
Zagospodarowanie
placu przy GOK
w Cisku

Jednostka
Okres
Ł czne
organizacyj. realizacji nakłady
realizuj ca programu finansowe
program

Wysoko

wydatków

2006 r.

2007 r.

Urz d Gminy
w Cisku

2006
2007

1 100 000 zł

100 000 zł
( kredyt )

1 000 000 zł

Urz d Gminy
w Cisku

2006
2007

2 590 000 zł

60 000 zł
( GFO )

2 530 000 zł

Urz d Gminy
w Cisku

2006
2007

2 400 000 zł

Urz d Gminy
w Cisku

2006
2007

365 000 zł

Urz d Gminy
w Cisku

2006
2007

Urz d Gminy
w Cisku

2006
2007

RAZEM :

115 000 zł
( kredyt-110 000)

2 390 000 zł

250 000 zł

177 000 zł

77 000 zł
(kredyt)

100 000 zł

348 000 zł

120 000 zł
( kredyt)

228 000 zł

6 980 000 zł
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10 000 zł

482 000 zł

6 498 000 zł

