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                                      Zarz�dzenie  Nr 15/ 2007                                                
                                            Wójta  Gminy  Cisek 

                                                z dnia  26 marca  2007 roku 
 
 
 
w sprawie zmian do układu wykonawczego w bud�ecie Gminy Cisek na rok 2007, przyj�tym 
Zarz�dzeniem Wójta  Nr 2/2007 z dnia 12 stycznia 2007 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,      
Nr 181, poz. 1337 ) 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�      264 714,00 zł 
 
a) Dział 010  Rolnictwo i Łowiectwo                                          o kwot�              35 000,00 zł 
 
    Rozdział 01095 Pozostała działalno��                                      o kwot�               35 000,00 zł 
 
    § 0770               Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
                               własno�ci  oraz prawa u�ytkowania 
                               wieczystego nieruchomo�ci                           o kwot�                35 000,00 zł 
 
 
b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                   o kwot�               65 000,00 zł 
 
    Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami     o kwot�               65 000,00 zł 
 
    § 0770               Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
                               własno�ci  oraz prawa u�ytkowania 
                               wieczystego nieruchomo�ci                           o kwot�                65 000,00 zł 
 
 
c) Dział 758 Ró�ne rozliczenia                                                   o kwot�               70 514,00 zł 
 
    Rozdział 75801 Cz��� o�wiatowa subwencji ogólnej 
                               dla jednostek samorz�du terytorialnego        o kwot�                70 514,00 zł 
 
    § 2920                 Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa          o kwot�                70 514,00 zł  
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d) Dział 852  Pomoc społeczna                                                  o kwot�                94 200,00 zł 
 
    Rozdział 85212 �wiadczenia rodzinne, zaliczka  
                               alimentacyjna  oraz składki na  
                               ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                               z ubezpieczenia społecznego                       o kwot�                 87 000,00 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�                 87 000,00 zł  
 
    Rozdział 85295 Pozostała działalno��                                     o kwot�                  7 200,00 zł 
 
    § 2440               Dotacje otrzymane z funduszy celowych  
                              na realizacj� zada� bie��cych jednostek  
                              sektora finansów publicznych                       o kwot�                   7 200,00 zł 
 
 
 
 
2. Zmniejsza si� dochody Gminy Cisek                    o kwot�        116 748,00 zł 
 
 
a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                   o kwot�             100 000,00 zł 
 
    Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami     o kwot�             100 000,00 zł 
 
    § 0870               Wpływy ze sprzeda�y składników  
                               maj�tkowych                                                  o kwot�             100 000,00 zł 
 
 
 
b) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób  
                      fizycznych i od innych jednostek  
                      nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej  oraz 
                      wydatki zwi�zane z ich poborem                        o kwot�                16 748,00 zł  
 
    Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi�cych  
                              dochód bud�etu pa�stwa                                o kwot�                16 748,00 zł   
    
    § 0010               Podatek dochodowy od osób fizycznych       o kwot�                16 748,00 zł      
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3. Zwi�ksza  si� wydatki Gminy Cisek                         o kwot�         268 333,00 zł               
 
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                               o kwot�                    5 367,00 zł 
 
    Rozdział 01030  Izby rolnicze                                                     o kwot�                       367,00 zł 
    § 4170                Wynagrodzenia bezosobowe                             o kwot�                       306,00 zł 
    § 4110                Składki na ubezpieczenia społeczne                  o kwot�                        53,00 zł 
    § 4120                Składki na Fundusz Pracy                                  o kwot�                          8,00 zł 
      
    Rozdział 01095 Pozostała działalno��                                          o kwot�                   5 000,00 zł 
    § 4300               Zakup usług pozostałych                                     o kwot�                   5 000,00 zł  
 
b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                       o kwot�                 12 000,00 zł 
    Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami         o kwot�                 12 000,00 zł 
    § 3110               �wiadczenia społeczne                                        o kwot�                 12 000,00 zł 
 
c) Dział 750 Administracja publiczna                                            o kwot�                30 000,00 zł 
 
    Rozdział 75075 Promocja jednostek samorz�du  
                              terytorialnego                                                       o kwot�                30 000,00 zł 
    § 4300               Zakup usług pozostałych                                     o kwot�                 30 000,00 zł                                                            
 
 d) Dział  754 Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona  
                       przeciwpo�arowa                                                      o kwot�                75 000,00 zł 
 
     Rozdział 75412 Ochotnicze stra�e po�arne                                  o kwot�                75 000,00 zł 
     § 4270                Zakup usług remontowych                                 o kwot�                35 000,00 zł 
     § 6050                Wydatki inwestycyjne     
                                 / budowa gara�u OSP Nieznaszyn/                   o kwot�                40 000,00 zł                                      
       
e) Dział 801 O�wiata i wychowanie                                                 o kwot�               30 966,00 zł 
 
    Rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                             o kwot�                16 000,00 zł 
    § 4210               Zakup materiałów i wyposa�enia                        o kwot�                  7 000,00 zł 
                              w tym : PSP Łany                      4 000,00 zł 
                                           PSP Landzmierz           3 000,00 zł 
    § 4240               Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych 
                              i ksi��ek / PSP Łany/                                           o kwot�                     700,00 zł   
    § 4270               Zakup usług remontowych/ PSP R. Las/             o kwot�                  5 000,00 zł                                                                      
    § 4300               Zakup usług pozostałych / PSP Łany/                 o kwot�                  1 000,00 zł 
    § 4410               Podró�e słu�bowe krajowe /PSP Łany/               o kwot�                     300,00 zł 
    § 4740               Zakup materiałów papierniczych do sprz�tu 
                              drukar. i urz�dze� ksero /PSP Landzmierz/         o kwot�                  2 000,00 zł 
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    Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne  
                              Szkół                                                                     o kwot�               14 966,00 zł 
    § 4300               Zakup usług pozostałych                                      o kwot�                14 966,00 zł 
 
 
f) Dział 852 Pomoc społeczna                                                         o kwot�               105 000,00 zł 
 
    Rozdział 85212 �wiadczenia rodzinne, zaliczka  
                               alimentacyjna  oraz składki na  
                               ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                               z ubezpieczenia społecznego                             o kwot�                 87 000,00 zł 
    § 3110                �wiadczenia społeczne                                      o kwot�                  87 000,00 zł 
 
    Rozdział 85219 O�rodki pomocy społecznej                               o kwot�                  18 000,00 zł  
    § 4010                Wynagrodzenie osobowe  pracowników           o kwot�                 15 000,00 zł    
    § 4110                Składki na ubezpieczenia społeczne                  o kwot�                   3 000,00 zł                                                          
        
 
   g) Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                         o kwot�                 10 000,00 zł 
 
       Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  
                                 i sportu                                                             o kwot�                 10 000,00 zł  
       § 4210/2            Zakup materiałów i wyposa�enia                                                    
                                  / sport masowy/                                              o kwot�                  10 000,00 zł  
 
 
 
 
4. Zmniejsza si� wydatki Gminy Cisek                        o kwot�           10 367,00 zł   
 
 
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                               o kwot�                       367,00 zł 
 
    Rozdział 01030  Izby rolnicze                                                     o kwot�                       367,00 zł 
    § 4430                Ró�ne opłaty i składki                                       o kwot�                      367,00 zł 
  
 
b) Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                           o kwot�                  10 000,00 zł 
 
       Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  
                                 i sportu                                                            o kwot�                  10 000,00 zł  
 
       § 2820               Dotacja celowa  bud�etu na finansowanie 
                                 lub dofinansowanie zada� zleconych do  
                                 realizacji przez stowarzyszenia                      o kwot�                   10 000,00 zł 
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5. Zwi�ksza si� plan przychodów Gminy Cisek          o kwot�          110 000,00 zł 
 
§ 955 Przychody z tytułu innych rozlicze� krajowych              o kwot�                 110 000,00 zł 
          ( stanowi�ce wolne �rodki jako nadwy�ka �rodków  
            pieni��nych na rachunku bie��cym bud�etu jednostki 
            wynikaj�ca z rozlicze� kredytów i po�yczek z lat ubiegłych )  
 
 
 
 
                                                               § 2 
 
Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 

         WÓJT GMINY  
 
         /-/ Alojzy Parys 

 


