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Uchwała Nr IIl5/2010
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiąn w budżecie gminy na rok 20I0

Na podsta\'vie ań. l8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (ednolity tekst Dz. U. z 200l r. Nr l42 poz.
|59| z późn. anianami) oraz ań 24'| ust. I i art236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pub|icznych (Dz. |J. z2009r
Nr l57, poz. |240 zpóżn' zm.)

Rada Gminy w Czerminie postanawia, co następuje:

sr
l. Zwiększa się plan dochodÓw:
o kwolę l4 I60 zł na podstawie pisma nr ST5/4822lSZglBKUl|0 z Ministerstwa FinansÓw
o kwotę l0 000 Zł z tytufu odsetek od lokat bankowych wykonanych ponad plan

2' Zmniejsza się plan dochodów:
Jwotę l3 420 zł na podstawie pisma nI F.vI-30l l-2196110 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
o kwotę 4 900 zł na podstawie pisma ff F.vI-30l l-llló8/l0 z Podkaęackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

3. Dokonuje się przeniesień dochodów między działami, rozlziałami i paragrafami na podstawie pisma nr F.Y|-30l|-2/96/|0 z
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
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Podsumowani €

152 777

61lnlDotacje ce|owe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji izakupÓw
---- inwestycyjnych wlasnych gmin (zwialk-Qw gmin) 290 755.00
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l ' Zwiększa się plan wydatków:
o kwotę l4 l60 zł na podstawie pisma ff sT5/4822 /52glBKU/|0 z Ministerstwa Finansów
o kwotę l0 000 Zł Z tyułu zwięszkenia dochodÓw z odsetek od |okat bankowych wykonanych ponad plan

0,00



2. Zmniejsza się p|an lvydatkÓw:
o kwotę l3 420 Zł na podstawie pisma nr F.VI-30l |.2/96l|0 zPodkarpackiego Urzędu WojewÓdzkiego w Rzeszowie
o kwotę 4 900 Zł na podstawie pisma nr F.vI-301l.l/l68/l0 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dział
Rozdział

{
Treść

Kwota
Zwiękzenia

Kwota
Zmniejszenia

600Transport i |aczność r0 000,00 13 420,00
60016Drogi publiczne gminne l0 000,00 0,00
4270Zakup usfug remonrowych l0 000,00

ó0078Usuwanie skutków klesk zvwiolowvch 0,00 t3 420,00
4270 Zakup usfug remontowych t3 420,00
80rOświata i wychowanie r4 r60,00 0,00

80101szkoły podstawowe 14 160,00 0,00
4010Wynagrodzenie osobowe pracownikÓw 14 160,00
852Opieka spoleczna 0,00 4 900,00

85295
3260

Pozostała działalność
Inne formy pomocy dla uczniów

0,00 4 900,00
4 900,00

24 160.00 18 320,00
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Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

510 440,00

TranspoJt i lączność ] 40

510 440.00
510 440.00

Wykonanie Uchwały zleca się wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w zycie Z dniem podjęcia.
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