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Rada Gminy w cz€rminie postanawia' co następuje:
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l' Zwiększa Śię plan dochodów:
o kwotę 20 309'76 zł na podstawie umoły nr 01786"6 93o-UM0g40237 /14 z dnia 05-09_2014r Ż samorząden woj€wództwa
PodkaĘackiego w Rzeszowie'
o kwotę l2l 404,00 zł z $4ułu refundacji budowy kanalizacji,

4 łwotę ó 500,00 zł z t}tułu r€fundacji kosztów przyłączy do siecikanąlizacyjnej,
Kwo!ę 5 500'00 zł z !4ułu sprzedazy drzewa budowlane8o i opałowego,

o kwotę 2 500,00 zł z t}4uł! oplaty za rozgraniczenie działek.
o kwotę 1 800'00 Żł z q4ułu podatku od cąnnościc}'\łilno prawnych,
o t$olę 20 000.00 /l / rJ'1ulu opldD ekśploalacyjnej.
o kwolę 7 500'00 zł z t}tufu odsetekod lokat banko$]ch,
o kwotę 514'00 zł z t,tufu odsŻkodowania,
o kwotę 149'98 zł na podstawie pjsma nr F_V].3l l l 'l '90'20i4 z Podkarpackiego Urzędu wojewódzkiego.

Dział
RoŻdział

6 Z\łiękzenia Zmniejsz€nia

lstą!ry'lqo p!!!9qc! !śaąsh budżelu środków europeiskich

- 
q!!]śoln!!qqj lo]!!!!!!v" |__ ]łl@ 0'000l0l0lnfrasrrukurawodociągosąisanibcinawj lŻ?904.00 noo

Dolacje celowe w.amach programów finansowanych z udziałem środków |
6207 eurcpejskich oraz środlów. o l\rórych mowa s an'5 un' l pLr' ] om7 usl' 3 okl 5 i

ó u slaw} . lU b pla.noJc l w lamach budżelu środków europgsklch l Ż l 404.00

6290'Śrcdkina dofinansowanie własnych inwestycjigmin (związków gnin)' powiatówó290 '/!Jt 5||l||| l.łlł^UP g'lllll r PuwlaUw
l/wiarlow powialó$ l. samwądót\ $ojewód/w. po7)'kdne z inn)ch żrodel 

ó 500'00
020 LeśniCrwo

0200l cospodarka leśna 5l!!'00l q00

.. I 5 5g!q0 qgoqĘ!+W-p!!q"_:!pl!944!y !ł!q!q; l ;;.* 
qgo

_ 
zoo c*potla.L" .ie vńoio*a :: aos.zo 0.0qz99o!!qpeaa*a gruntry!] qiJru!!9qośc!9ml zzllgji| o,oó

0a70 wptylł} 7 lożn)ch dochodóM
DotJcje celo$e w ramach programow hnansouan)ch z L]dŻidlem ślodtów '2 500'00

2007 ropejsl'ch ola7 łodlóu oklroryChmowawań'5 usl'lpkr ] ora/ Jn' 1ptr i Ió
Ł309,76

7śń Dochody od osób prswny(h. od osób fią(znycb i od inn}ch lednosl€k
oiaposiad.i4cych osobowości prawnfj orau $}dalki Żti4zane 7 ich poborem 

27 E00.00 o.00wpłr.ł 
' 

p"a"*" ńl'*e", poaa*u les'"go, poaatku óa .p"ato* ; au,o*l"'' 
]

'soIo 
poau*" 

"j.ryn"*.i .yi il*_p,"""l "ior- podatków l opła( lokalnych od osób

**rf;Hffi::.u-",.ic)$i,noprauxh i lllll 000

75613 
Wlłlw z innlch olłat stanowiących dochody jea"osteł' s"-orał i T

7śń Dochody od osób prswny(h. od osób fią(znycb i od inn}ch lednosl€k
oiaposiad.i4cych osobowości prawnfj orau $}dalki Żti4zane 7 ich poborem

,r0,, \Ą llrul u innlch otlar sranou iqcych dochodyjedlo,rek sdmorzadu
leĄaolialnego na podsh$ie uyat\ 2Óq0qq0 0.0

0460 \łpłIvy z op!!ry!\spl9499yjn!L 1 26 000,00



149,98

$2

l' Zwiększa się plan $fdatków:
o kwotę 20 309,76 zł na podstawie umowy nr 0l786-6930'UM0940237/l4 Ż dnia o5_09_2ol4l z samorządem Województwa
Podkarpackiego w RzesŻowi€,
o kwotę 121 404'00 z1 z tytułu .€fundacj i budow kanalizacji,
o kwotę 6 500'00 złz Ą4ufu refundacj i kosztów przyłączy do sjeci kalaIizacyjnej,
o kwotę 5 500,00 zł Ż błufu sprzedaży drzewa budowlanego j opałowe8o'

'.- kwotę 2 500,00 zł z t}tułu opłaty Ża rozgraniczenie działek'
kwotę l 800'00 złzq4ufu podatku od czynności cywilno prawnych'

o (wolę 26 000'00 ŻIl b4Ufu oplaD eLsploardc)jnej.
o kwotę 7 500'00 zl z l)tułu odset€k od lokat bankowych.
o kwotę 5]4,00 zł z oaułu odszkodowania'
o kwotę ]49,98 zł ha podstawie pisma nr F_vI.3l l l 'l '90'20l4 z Podkarpackiego Urzędu wojewódzkiego'
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wykomnic Ucllwdy żLc! się wójtwi Gminy.

Uohw!ł! wchodź w Ą/oic z dniąn podięoia.
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