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, ,, Rady Gminy w Czerminie
| . z dnia 30 kwietnia 2014r.

1ł spNie: ź iąh w budźecie 4niny na rok 2011

Na podstawie art' 18 ust' 2 pL14 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminn}łn (i€dnoli' t€ksl Dz. U' z 2001 r. Nr l42
poz' l59l z późn' Żmianami) oftz art 247 \!s:l'. 1 i alt 23ó i 23 7 ustarł} z dn;a 27 sierpnia 20o9r. o finansaoh publicznych (Dz. U' z
2009rNr l57, poz' 1240 z późn' zm.)

Rada Gminy w cz€rminie postanawia' co następuj€:

sl
l' zwiększa się plań dochodów:
o (_wotę 38 000'00 zł z b4ułu refundacji kosŹów przyłączy do sieci kanaliŻacyjnej'
o kwotę 4 000'00 zł z łtułu umoiłf z dnia l8 kwietnia 20l4 r. z Powiatem Mieleckim na realizacię Żadania: IV INSPIRACJE

s2

ZwiękŻa się plan przychodó\ł ś 950 o kwoĘ 2l3 000,00 zł z ltufu nadwżki środkó\ł pieniężnych na rachunku b;eżącym
wynikającą z roz]iczeń kr€d}tów i pożyczek z lat ubi€gbch'

53

l ' Zwiększa się plan Wdatków:
o kwotę 38 000'00 zł z t}tułu refundacji kosżów przyłączy do sieci kanalizacyjn€j'
o kwotę 4 000'00 zł z t]łufu umowy z dnia 18 kwietnia2014 r' z Powiatem Mieleckim.a reaUzację zadmia|Iv INsPlRAcJE

Dzia!
Rozdział Tf€śó Kwota

Zwięlśzenia
Kwota

Zmniejszenia

010
01010 lnftaslrukura \Ąodocią8oua i saniraqjna wsi

Środki na dofinesowani€ własnyoh inwestycji 8min (związków 8nin), powiatów
(związków powiatów)' samorządów województw, poŻyskane z innych źródeł

Kulture i ochrona dziedzl"t"" 
"u.oao*"go

Domy iośrodki kultury, świ€tlice i kluby

Dotacja celowa otrzymana z 

'łufu 
pomocy finansowej udzielanej między

i samorządu ter}torialnego na dofinansowanie własoych zadń
bi€

4 000,00

0,00

0,00

4 000.00

38 000

38 000,00

4 000.00
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27t0

42 000.00 0,00

Dział
Rozdział
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Tr€ść Kwota
Zwiększ€nia

Kwota
Zmniejszenia

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,09

0,00

qE
0.00

0l0l!
ó050

600

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyina wsi
i inwesDc)jne jedno(ek budżelosfch

38 000,00

38 0!9!q
tl0 000 00

60014 pubhczne powiatoqe 70 000,00



Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j€dnostkm; sanorządu
ó300 ter}torialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych izakupów

inweŚrycyjnych

60016 Drosi publiczne sminne
4270 ZakuD usłus remontowch

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

80l oświatr i
80ll0 GimnaŻi

rka komunalna i ochrona środowiska

70 000,00

40 000,00

40 000,00

50 000.00

50 000,00
50 000,00
40 000,00
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Dokonuje się przeniesień wydatków między działami' rozdziałami iparagrafami:

$5

wykonanie Uchwaly zleca się wójtoui Gminy'

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia'
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8 000,00

Dzi^ł
Rozdział

6

Klvora
Zwiększenia zmniejszenia

600 TrinsDort i łlczność 6 000.00 il 000.00

ó0078 Usuwani€ skllków klęsk żywiołowych 6 000.00 r l 000.00
4270 ZakuD usłue remontowYch 11 000,00

4300 Zakup usłu8 pozostałych 6 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 5 000.00
'75412 ochotnicze straże pożam€ 5 000 00 5 000,00

!19
4270

Zakup materiałów i $yposażenia
/alup ustug remonlo$fch

5 000,00

5 000,00
926 5 000.00 0,00

9260 5 000,00 000
42r zakuo materialów i \ł"r'Dosażenia 5 000.00

l6 000,00 I6 000,00
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