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                                      Zarz�dzenie  Nr  22 / 2006                                                
                                          Wójta  Gminy  Cisek 

                                              z dnia   12 czerwca   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. Zwi�ksza si� dochody Gminy Cisek :                       o kwot�    127 682,00 zł                  
 
a) Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo                                              o kwot�           99 664,00 zł 
 
    Rozdział 01095  Pozostała działalno��                                        o kwot�           99 664,00 zł 
    § 6298                �rodki na dofinansowanie własnych  
                               inwestycji gmin , powiatów, samorz�dów 
                               województw, pozyskane z innych �ródeł          o kwot�          99 664,00 zł 
  
 
b) Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa                                      o kwot�              450,00 zł 
 
     Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami        o kwot�              450,00 zł 
     § 0570               Grzywny, mandaty i inne kary pieni��ne 
                               od ludno�ci                                                         o kwot�              450,00 zł                  
 
c) Dział 750  Administracja publiczna                                           o kwot�          2 057,00 zł 
 
     Rozdział 75011 Urz�dy wojewódzkie                                          o kwot�          2 057,00 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 ustawami                      o kwot�          2 057,00 zł 
      
 
d) Dział 801 O�wiata i wychowanie                                                o kwot�            200,00 zł 
 
    Rozdział 80104  Przedszkola                                                         o kwot�            200,00 zł  
    § 2700                �rodki na dofinansowanie własnych  
                               zada� bie��cych gmin , powiatów, samorz�dów  
                               województw , pozyskane z innych �ródeł           o kwot�           200,00 zł 
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e)  Dział 852   Pomoc społeczna                                                      o kwot�      12 108,00 zł  
 
      Rozdział 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
                                 ubezpieczenia emerytalne i rentowe                  o kwot�       2 628,00 zł 
      § 2030                Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa 
                                 na realizacj� własnych zada� bie��cych gmin  o kwot�        2 628,00 zł 
 
      Rozdział 85295 Pozostała działalno��                                         o kwot�        9 480,00 zł      
      § 2030               Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa 
                                 na realizacj� własnych zada� bie��cych gmin  o kwot�        9 480,00 zł 
 
 
f) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                             o kwot�      13 203,00 zł 
 
     Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                           o kwot�      13 203,00 zł 
     § 2030               Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa 
                               na realizacj� własnych zada� bie��cych gmin    o kwot�      13 203,00 zł 
 
 
2. Zmniejsza si� dochody Gminy Cisek                         o kwot�  46 237,00 zł    
 
a) Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                           o kwot�      46 237,00 zł 
 

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   o kwot�      46 237,00 zł 
§ 6058               Wydatki na zadania inwestycyjne                      o kwot�     46 237,00  zł 
 
 

 
3. Zwi�ksza  si� wydatki Gminy Cisek                        o kwot�     251 842,00 zł    
 
 
a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                     o kwot�             20 450,00 zł 
 
    Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami       o kwot�             20 450,00 zł 
    § 4300                Zakup usług pozostałych                                   o kwot�            20 450,00 zł 
 
 
 
b) Dział 750 Administracja publiczna                                           o kwot�             2 057,00 zł 
 
    Rozdział 75011 Urz�dy wojewódzkie                                          o kwot�              2 057,00 zł 
    § 4010                Wynagrodzenie osobowe pracowników            o kwot�              1 720,00 zł 
    § 4110                Składki na ubezpieczenia społeczne                  o kwot�                 295,00 zł 
    § 4120                Składki na Fundusz Pracy                                  o kwot�                  42,00 zł 
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c) Dział 754 Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona  
                     przeciwpo�arowa                                                      o kwot�             25 000,00 zł 
 
    Rozdział 75412 Ochotnicze stra�e po�arne                                 o kwot�             25 000,00 zł 
    § 4210                Zakup materiałów i wyposa�enia                      o kwot�            10 000,00 zł 
    § 4270                Zakup usług remontowych                                o kwot�            10 000,00 zł 
    § 6060                Wydatki na zakupy inwestycyjne                      o kwot�              5 000,00 zł 
 
d) Dział 801 O�wiata i wychowanie                                               o kwot�                200,00 zł 
 
    Rozdział 80104 Przedszkola                                                        o kwot�                 200,00 zł 
    § 4300                Zakup usług pozostałych                                   o kwot�                 200,00 zł 
    - GP Łany          200,00 zł 
 
e) Dział 851 Ochrona zdrowia                                                       o kwot�            19 000,00 zł 
 
    Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        o kwot�            19 000,00 zł 
    § 6060               Wydatki na zakupy inwestycyjne                        o kwot�           19 000,00 zł 
       
 
f) Dział 852 Pomoc społeczna                                                          o kwot�          16 601,00 zł 
 
    Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
                              ubezpieczenia emerytalne i rentowe                   o kwot�              2 628,00 zł 
    § 3110               �wiadczenia społeczne                                       o kwot�              2 628,00 zł 
   
     Rozdział 85228 Usługi opieku�cze i specjalistyczne  
                                usługi opieku�cze                                             o kwot�              4 493,00 zł 
    § 4010                 Wynagrodzenie osobowe pracowników           o kwot�             3 753,00 zł 
    § 4110                 Składki na ubezpieczenia społeczne                 o kwot�                740,00 zł 
    
        
     Rozdział 85295 Pozostała działalno��                                         o kwot�             9 480,00 zł 
     § 3110               �wiadczenia społeczne                                       o kwot�             9 480,00 zł   
 
g) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                            o kwot�          13 363,00 zł 
 
     Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                          o kwot�           13 363,00 zł 
     § 3110               �wiadczenia społeczne                                       o kwot�           13 363,00 zł   
 
 
h) Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                             o kwot�        155 171,00 zł 
 
     Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    o kwot�         155 171,00 zł 
 
     § 2820               Dotacja celowa z bud�etu na finansowanie 
                               lub dofinansowanie zada� zleconych  do  
                               realizacji stowarzyszeniom                                 o kwot�        105 000,00 zł 
     § 6059                Wydatki inwestycyjne                                       o kwot�           50 171,00 zł 
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4.Zmniejsza si� wydatki Gminy Cisek                          o kwot�    170 397,00 zł 
  
a) Dział 801 O�wiata i wychowanie                                               o kwot�                160,00 zł 
 
     Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 
                                administracyjnej szkół                                      o kwot�                 160,00 zł 
     § 4300                Zakup usług pozostałych                                  o kwot�                 160,00 zł 
 
 
b) Dział 851 Ochrona zdrowia                                                       o kwot�           19 000,00 zł   
     
     Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       o kwot�            19 000,00 zł 
     § 4210               Zakup materiałów i wyposa�enia                       o kwot�           19 000,00 zł  
 
c) Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                             o kwot�         151 237,00 zł 
 
    Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 
                               i sportu                                                               o kwot�            46 237,00 zł 
    § 2830                Dotacja celowa z bud�etu na finansowanie 
                               lub dofinansowanie zada� zleconych do 
                               realizacji dla podmiotów nie zaliczanych 
                               do sektora finansów publicznych                      o kwot�          105 000,00 zł 
    § 6058                Wydatki inwestycyjne (dofinans. )                    o kwot�            46 237,00 zł 
 
 
  
                                                                            § 2 
 
Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podj�cia . 
 

WÓJT 
/-/ Alojzy Parys 
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