
Uchwała Nr xxxvlll/200/Ż014
Rady Gminy rv Czerminie
z dnia 27 czerwca 2014r.

|, sp/avie' zni v bu1żecie qniny na rck 2011

Na podslawie art' l8 ust' 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca l990 r' o samorządŻie gninn}m (ednoliq-- tekslDz' U. z 200l r. Nr I'12

poz' l59l z pózn. zmianami)orąz ąd 217 ust. l iart 2.]6 i237 uslawy z dnia 27 sie.pnia2009r' o finansach publicznycb (Dz' U' z
2009rNr l57' poz' 1210 zpóżn- zn")

Rada Gminy w Czenninie postanawia. co następuje]

sl
l. Zwiększa się plan dochodów:

o kwotę ll 000'00 zł z błufu ponadplanosfch odsetek od lokat bankowych'

o kwotę l 2 982.00 zł na podŚawie pisma n. F-V I '3 l l l ' l '44'20 l 4 z Podkarpackiego Urzędu wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zmnieisza się plan dochodów:

o kwotę 9 43l.00 zł na podstawie umow}'nr 00505'ó9]0_UM09]0l02/l3 z dnia 09-05-20l4r z samorządem wojewódlwa
Podkarpackiego w RŻeszowie.

3' Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami:

Dział
kozj'zial

Kwota
Zwiększenia

Kwola
zmniejszenia

758 Różne rozliczenia
75814 Róae rozliczenia finansowe
o92o PoŻo9!4e qąsq!]
q5!E!4s!"!9!9s?.!4

85295 Po7Ó(ała d7i2łalnoft
Dotacje celowe olrz'mane z budżelu państwa na realizacj ę zadań bieżących z

20]0 zakresu administracii rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) uslą!{ami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin)
2010

r r 000,00
l l 00qqq
r l 000,00
r2 982,00
l2 982,00

882,00

l? !]ł.q9
4 000,00
4 000,00

4 000.00

0,00
0,00

4 000,00

'I 000,00

0,09
0.9q

0,00
0,00

4 000,00
943r,00
9 {31,00

9 431.00

9?l K4!qą is!!Is4ą 449q44!!ą 43r9ąo]!9c!
92109 Dlmy i ośrodki kultury' świetlice ik1uby

)1)n Dolacje celo$e ou/) mdne., poslalu na zadanla bieżce reali/o$ane na_ _'pod.lauicporo/umien(umoq)międ/)jedno.Ildmiśamol'ądulerylorialnego

Dolacja celo$a olr4manJ / ryufu pomoc} finan.oqąi ud/ielanej m;ed/}
2710 jednostkami samorŻądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

9Łó \r!!qŁĘvg44
92601 ojieky spońowe

Dotacje celowe w ramach pro8ranów finansowanych z udziałem środkólv
ó207 europejskich oraz środków' o kórych mowa tł ąń.5 ust'l pkt' 3 oraz ust' 3 pkt 5 i

6 nśzw luh nłafno(ci w ramżĆh hudżćhl śrÓdków ĆUrÓńeiŚkich
27 942-OA l3 Żl3l _0n

|j2

l' Zwiększa się plan Ńfdatków:
o kwolę l l 000'00 zł z Ąłułu ponadplanowych odsetek od lokat bankowych'



o kwolę l2 982'00 z] na podstawie pisma nr F_v ]'3 l l l ' l .44.20 l 4 z Podkarpack iego Urzędu Woj ewódzkie8o w Rzeszowie.

2' Zmniejsza się plan wydatków:

o kwotę 9 4] l.00 zł na podstawie umowy nr 00505-6930-UM0930102/l3 z dnia 09-05-2014r z samorządem wojewódŻwa
PodkaĘackjego w Rzeszowie'

s3

Dołonuje się przeniesień wydatków między działami. rozdziałami iparagrafami:

Dział
Rozdział

$

Treść
Zwiększenia Zmniej sŻenia

z!! ł!!pĘ!?s'!9t1vc p!]!!!qzry ! q!!ry!ąg4!i!u'q!!row4
754l2 ochotnicze straże pożarne
4270 Zakup usług remontowych

852 Pomoc spoleczn!

Ę?5 Po?9']49 qZ!ą14]]9!9

3260 Inne formy pomocy dla uczniów
4300 Zakup usług pozoŚałych
92ó Ku|turi fŹycznr

92601 Obiekly sponowe
6057 wvdztki inwestvcvine iednÓstĆk h'dżetowvch

l l 000,00
r r 000,00

11SA{9
12 982,09
l2 982.00
l2 100,00

8!?,0q
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9.qq
2 {!q0
9 '11I ,00
9 411.00

23 982-00 9 431-00

Dzi^ł
Rozdział

]i

Kwota
zwiększ€nia

Kwota
zmniejszenia

010 Rq! ilttv9 i lqwiectwq
0l!!9 !!r!q.1!,l\!c!9 !p!9 rąg9-9 l !ąq']ą! ]ą y"
ó050 Wydalki inwestycyj ne jednostek budżetosfch
ó00 l'ransport i ł4czoość

6!q!q pJ9€lp!'!]i94!9aĘ1!']ę
4?Z0 ZjłsP !]!],!g.ę!g!]a!ry{
700 Gospodąrka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gr'ntami i nier chomościami
41 0 ,/akup u5fugremo o$]ch

754 Be?pie(7eń.two publicrnę i oChrona prueci$poiarota
75412 ochohicze staże pożame
4270 Zakup usług remontowych

Z!7 q!!!qs! 4l!e! -L!!!rc!!!cs
75/0ż ob.fuPJ paplero$ wŻńo.ciow)ch' kredyo$ i poĄ c/el jed nos'ek .amorad u

lerMÓri'lńeo6

R| |n odselllod 
"dmor7ddo$}ch 

papieroq qańo;.lo$.h lub zaciąrnlęqch prle/
ledno.lke.amor/adu lelwolialnego kreduó$ i po^c/et

80l oświata i $ycho$ani€
8010l Szlub podstasose
4l -0 wlnagrod,,enia bezo,obose
4270 Ząkup usług remontowch

401o w}ł1agrodzenia osobowe pracowników
801r0]cimna"ia
'1040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4170 Wlnasrodzenia bezosobowe
4240 Zakup pomocy naukowych' dydaktycznych i ksiązek
4270 Zakup usług remontowych

15 000,00
r5 000,00
r5 000.00
ó0 000.00
ó0 000,00
óo 000.00

0.00
qsq

30 000,00
30 000,00
30 ooo,oo

0.00

0,00

62 71\00
40 000,00

5!o,oq
39 500,00

0,00

22 74r,!01

500,00
r 241,00

20 ooo,0o

0,00

q,qq
0,00

5 000,00

! 0Q!9
5 000.00

0,00
0,gq

ló0 000;0a

r00 000,00

r00 000,00
62 74t,Uu

0,00

60 000,00
qg g00,gq

r qlpq
680,00



4360 
oplaty z ryłufu akupu Usfu8 t€lekomun
puŁlllczrleI slecl lel€tonlczn€]

4430 RóżnĆ oołatv i składk;

ikacyjnych świadczonych w ru€hom€j
1 000,00

0,00
2t!, !

1125,00
25,00

80113
io!9
4210

Dowożenie uczniów do szko}
Dodatkowe ł}nagrodzenie roczn€
Zakup mate!i@! ! \łryposżenia

h
550-00

4240

! qqo!

7 260,00

550,00
852 Pomoc spoleczna

P { ) | ) swiadc/en ia rod/inne. (q iadczen ia 7 li]ndusĄ alimenlaqj n€€go oral 5k ladk; na_--'- 
Ubezpi€clenia emeMalne i rentowe z ubezpiecz€nia spolecznego

8 470,00

7 260,00

L 7 ooo,oo
260,00

7
45219 ośrodki 1210,00 1210,00
3020
4210

w}datki osobos€ niezalic,one do ł]nagrodŻeń
Zakup ma!9!iałó! i !łpgsążenia
Zakup usług pozoslabch

1210,00
ó0o

4300
3 m0.00

ól0'00
926

926Ó1
4110

Kultura ilzyczn! 3 000,00
I 000,00obi€kly spońowe

wynagrodzenia b€zosobowe
ZakuD materiałów i MosażĆnia

3 000.00
3 000,00

4210 3 000-00
179 211_00 u9 żr1.00

wykonanie Uchwały zl€ca się Wójtowi Gminy'

Uchwała \łchodzi w źłcie z dniem podjęcia'
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