
Uchwała Nr xLI/21612014
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 7 listopada 2014r.

w splavie: zniah\l budżecie Enih! na rck 2a]1

Na podstawie ań' l 8 ust' 2 pk 4 usta\łry Ż dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gm innym (ednolity t€kst Dz. U ' z 2013 l. poz. 594 z
późn' zmianami) oraz ań 247 ust- l i art 2]6 i2]7 ustawy z dnia27 sierpnia2009r' o finansach publicznych |Dz.U ' z20l3l , poz'
885 z późn. zm')

Rada Gminy w Czemfuie postanawia' co następuje:
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1. Zwiększa się plan dochodów]

o kwotę 48 000'00 zł z t},tułu refundacji budowy kanalizacji'

o kwotę 50 000'00 zł t}tulu refundacjikosztów wychowania p.zedszkolnego nczniów nie będących mieszkańcamiGminy Czermin,
kwotę 8 500'00 z1qrulu opiat za wyż)'wienie'

o kwotę 4 800,00 zł na podstawie pisnra nr F_vI'311l.l 'l l8.20l4 z Podkarpackiego Urzędu wojewódzkjego,
o kwotę l 0 400'00 zł na podstauie pisma nr F_vI'3 1 l l ' l ' l l 2.201'1 z Podkarpackiego U rzędu Wojewódzkiego'

2' Zmniejsza się plan dochodówi

o kwotę 8 898'95 zł na podstawie aneksu nr l umowy nr 00505_6930_UM09]0]02/1] z dnia 09_05'2014r z samorząden
wo jewództwa Podkarpackiego w RŻeszowje'

0l0 Rolnictyo i lowi€ctwo

80l oświat' i wvchowtnie

2900

z usług

9260l obi€kly spońowe

48 000.00
0]0]0 Inlraslruktura wodociągowa i Sanjtacyjna wsi

Dolacje celowe w ran)ach pfog'amó" i';;;'."""}"h , 
"d,'alem 

srodkŃ
europejskich oraz środków' o których mowa w ań'5 ust'l pk!' 3 oraz ust' 3 pkt 5 i
6 lub plahościw ranach bldżetu środków europeiskich

48 000,00

48 000,00
58 500,00
50 000,00

0,00
0,00

wpływy z wpła1gmin ipowiatów na rzecz innychjednoslek samorządu

8 500,00
l5 200,00
4 800,00

10 400,00

0,00
ośrcdki pomocy społecznej

Ż0]0 
Doldcje eloqe olrl)mane 7 bLrd^lu pansrwa fu real /aci9 u|asr)ch,,adan
0lezących gmln (zwlązlo$ 8mln)

926 Kultura fizyczna

4 800,00
r0 400,00

0,00

8 898,95
0,00

Dolacje c€Iowe w ramach pro8ramów finansowanych z udziałen środków
europejskich oraz środków, o których mowa w ań'5 us1.l pk.3 orazusl.3 pkt 5 i

l,,b środków eurcDeiskich 8 898.95
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]' Zwiększa się plan wydatków:

o kwo1ę 48 000'00 zł z !4ufu r€fundacji budowy kanalizacji'

o kwolę 50 000'00 zł Ąłufu refundacjikosztó\ł wychowania przedszkolnego uczniów nie będących mieszkańcamj cminy czermin'
o kwotę 8 500,00 zł tytułu opłat zaufż)vienie'
o lTotę 4 800'00 zł na podstawie pisma nr F_VI'3i l1'].] ] 8'20l4 z Podkarpackiego Urzędu Woj€wódzkjego,
o kwo1ę l0 400'00 zł na podstawie pisma nr F_VI'3111'] '] l2'20l4 z Podkarpackiego Urzędu woj€wódzkiego'

2. Zmniejsza się plan vfdatków:

o kwotę 8 898,95 zł na podstawie aneksu nr l umowy nr 00505_ó930_LM0930102/13 z dn;a 09-05-20]'{r z samorząd€
województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Rolnictwo i lowi€ctwo
01008 20 000,00

20 000,00

9,oo
0,00

!'oo
00020 000,00

0,00
0.00

0r00
0.005 000 00

1 395,00 0,00
rla5,00

usług lozostałych r 19t,00

75814 Różne rozliczenia finansowe
2 305,00

4480 Po&tek od lieruchomości
2 305 00

2105,00
13 s00,00

5 000,00

801 oświita i vychowanie

stołówki Ś7kÓlńe i Dr7rds7kolne

qśrodki P9qo!y$9Ę!!!qi
zenia osobowe pracowników

85295 Pozostała działalóÓść

Róż!ą9p]4ry]j!!94!i

Inne formy pomocy dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochron wiska
Schron;ska dla zwierzat

8 5oO,OO q,00

4 800,00 0,00
4 800,00

0,00

0,00
I 300,00 0,00
I 300,00
r 300.00

48 000,00 8 898,95
ob 48 000,00 8 898,95

48 000,00
8 898

wykonanie Ucbwały zleca się wójrowi Gminy.

Uchwała wcbodzi wżycie z dniem podjęcia'

s3

4300 Zakup uslug pozostabch
600 TransDort i łżcŻność

60016 Drogi publiczn€ gminn€
r'Ż70 7alup usIu8 rem01lowych 20 000,00

czeństtyo pub|iczne i ochrona przeciwpożarowa
ochotnicze straże pożarn€

$4


