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UCHWAŁA NR  IV/19/2011 

RADY GMINY CISEK 

z dnia  21 lutego 2011 r. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  Gminy Cisek na  2011 rok. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.     Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457,     z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, 

poz. 974,Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 

52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 

211,212 , art. 235-237 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz.U.z 

2009 r,Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 )  

Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale własnej  Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia  

budżetu Gminy Cisek na rok 2011 dokonuje się następujących zmian: 
 

1. Zwiększa  się dochody Gminy Cisek                        o kwotę     200 848,00 zł                
 

a) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

                       i od innych jednostek nieposiadających  

                       osobowości prawnej oraz wydatki związane 

                       z ich poborem                                                            o kwotę        184.748,00 zł  

    Rozdział 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  

                               podatku od czynności  cywilnoprawnych,  

                               podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 

                               i innych jednostek organizacyjnych                    o kwotę        184.748,00 zł  

   - dochody bieżące                                                                         o kwotę         184.748,00 zł  

   § 0310                  Podatek od nieruchomości                                 o kwotę         184.748,00 zł  

  

b) Dział 852 Pomoc społeczna                                                         o kwotę          16 100,00 zł   

     Rozdział 85212  Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu 

                                alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia 

                                emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia  

                                społecznego                                                          o kwotę          1 100,00 zł  

     - dochody bieżące :                                                                         o kwotę         1 100,00 zł 

     § 0970                 Wpływy z różnych dochodów                             o kwotę          1 000,00 zł  

     § 0920                  Pozostałe odsetki                                                o kwotę             100,00 zł  

 

     Rozdział 85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych              o kwotę        15 000,00 zł  

     - dochody bieżące                                                                           o kwotę       15 000,00 zł  

     § 0970                 Wpływy z różnych dochodów                             o kwotę        15 000,00 zł  
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2 Zwiększa  się wydatki Gminy Cisek                       o kwotę       207.645,00 zł  
                                     

a) Dział 758 Różne rozliczenia                                                         o kwotę       191.545,00 zł   

 

    Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe                                o kwotę        191.545,00 zł  

    - wydatki bieżące                                                                           o kwotę       191.545,00 zł       

    1) wydatki jednostki  w tym :  

        a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           o kwotę         191.545,00 zł   

 

b)  Dział 852 Pomoc społeczna                                                         o kwotę         16 100,00 zł   

     Rozdział 85212  Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu 

                                alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia 

                                emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia  

                                społecznego                                                          o kwotę          1 100,00 zł  

     - wydatki bieżące :                                                                         o kwotę          1 100,00 zł 

     1) wydatki jednostki  w tym :  

        a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           o kwotę             1 100,00 zł   

 

     Rozdział 85278   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych              o kwotę        15 000,00 zł  

     - wydatki  bieżące                                                                           o kwotę       15 000,00 zł  

     1) wydatki jednostki  w tym :  

        a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           o kwotę           15 000,00 zł   

 

 

 

3. Zmniejsza się  wydatki   Gminy Cisek                      o kwotę        6 797,00 zł  
      
 a) Dział 750 Administracja publiczna                                                o kwotę       6.797,00 zł  

      Rozdział 75095 Pozostała działalność                                              o kwotę       6.797,00 zł  

      - wydatki  bieżące                                                                            o kwotę       6.797,00 zł            

      1) dotacje                                                                                           o kwotę       6.797,00 zł   

      

 

      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 
  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu 

        Gminy. 
 

 

 

 

          Przewodnicząca 

        Rady Gminy Cisek 

/-/ mgr Rozwita Szafarczyk 

 


