
                                     Zarz�dzenie  Nr 18/ 2006                                                
                                          Wójta  Gminy  Cisek 

                                              z dnia   04 maja  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� wydatki Gminy Cisek :                        o kwot�           400,00 zł     
 
a) Dział 801 O�wiata i wychowanie                                             o kwot�                  100,00 zł 
 
     Rozdział 80110 Gimnazja                                                       o kwot�                  100,00 zł 
     § 4358                Zakup usług dost�pu do sieci internet            o kwot�                    75,00 zł 
     § 4359                Zakup usług dost�pu do sieci internet            o kwot�                    25,00 zł 
 
b) Dział  852 Pomoc społeczna                                                     o kwot�                  300,00 zł 
 
     Rozdział 85212  �wiadczenia rodzinne, zaliczka 
                                 alimentacyjna  oraz składki na 
                                 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                                 z ubezpieczenia społecznego                      o kwot�                    300,00 zł 
     § 4210                 Zakup materiałów i wyposa�enia                 o kwot�                    300,00 zł 
 
 
2. Zmniejsza si� wydatki Gminy Cisek :                      o kwot�           400,00 zł      
 
a) Dział 801 O�wiata i wychowanie                                             o kwot�                  100,00 zł 
 
    Rozdział 80110 Gimnazja                                                        o kwot�                  100,00 zł 
    § 4308                 Zakup usług pozostałych                               o kwot�                     75,00 zł 
    § 4309                 Zakup usług pozostałych                               o kwot�                     25,00 zł 
 
b) Dział 852 Pomoc społeczna                                                      o kwot�                  300,00 zł 
    Rozdział 85212 �wiadczenia rodzinne, zaliczka 
                                 alimentacyjna  oraz składki na 
                                 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                                 z ubezpieczenia społecznego                       o kwot�                   300,00 zł 
     § 4300                 Zakup usług pozostałych                               o kwot�                   300,00 zł 
 
     
                                                                     §  2 
 
Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podj�cia . 

WÓJT 
/-/ Alojzy Parys 


