
                                                Zarządzenie Nr  51 /2007
                                                      Wójta Gminy Cisek
                                               z dnia  19 października 2007 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na rok 2007 

Na podstawie art. 30ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 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. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 
249 , poz. 2104 z póź. zm. )  Wójt Gminy Cisek zarządza co następuje:

                                                                                 §  1 

W uchwale własnej  Nr IV/14/2006 z  dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Cisek na rok 2007 dokonuje się następujących zmian : 

1. Zwiększa się dochody Gminy Cisek                            o kwotę    25 931,00 zł

a) Dział  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
                        kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa           o kwotę          8 164,00 zł

     Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                   o kwotę          8 164,00 zł

     § 2010               Dotacje celowe otrzymane z budżetu
                               państwa na realizację zadań bieżących
                               z zakresu administracji rządowej oraz
                               innych zadań zleconych gminie ustawami           o kwotę           8 164,00 zł

b)  Dział  854  Edukacyjna opieka wychowawcza                          o kwotę         17 767,00 zł

      Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                           o kwotę         17 767,00 zł

      § 2030              Dotacje celowe otrzymane z budżetu
                               państwa na realizację własnych zadań 
                               bieżących gmin                                                    o kwotę          17 767,00 zł
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2. Zwiększa  się wydatki Gminy Cisek                            o kwotę   25 931,00 zł 

Dział  751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
                        kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa           o kwotę          8 164,00 zł

     Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                   o kwotę          8 164,00 zł

     § 3030                Różne wydatki na rzecz osób fizycznych            o kwotę          4 635,00 zł
     § 4110                Składki na ubezpieczenia społeczne                    o kwotę             256,47 zł
     § 4120                Składki na Fundusz Pracy                                    o kwotę               36,74 zł
     § 4170                Wynagrodzenia bezosobowe                                o kwotę          1 999,79 zł
     § 4260                Zakup energii                                                        o kwotę             100,20 zł
     § 4300                Zakup usług pozostałych                                      o kwotę             495,00 zł
     § 4370                Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 
                                stacjonarnej                                                           o kwotę             165,00 zł
     § 4750                Zakup akcesoriów komputerowych w tym
                                programów i licencji                                             o kwotę             475,80 zł

b)  Dział  854  Edukacyjna opieka wychowawcza                          o kwotę         17 767,00 zł

      Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                           o kwotę         17 767,00 zł

      § 3110               Świadczenia społeczne                                        o kwotę         17 767,00 zł

                                                           § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym 
dla aktów prawa miejscowego.

         WÓJT
/-/ Alojzy Parys
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