
Uchwała Nr III/7/2014
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 30 grudnia 2014r.

v sprŃie: zńian|| bu.1żecie gniky na fuk 2a11

Na podstawi€ ad' l8 ust' 2 pklŻl usrawy z dnil8 marca 1990 r. o samorządzie gminny cednoliry tkst Dz. U' z 2013 r. poz' 594 Ż
późn ' zmianami) oraz ań 2.{7 ust' l i art 23 6 i 23 7 ustallry z dnia 27 sieania 2009r' o finansach publicznych (pz. U ' z 20lł , paz'
885 z późn' z]n')

Rada Gnriny w czeminie pos1anawia' co następujeI

$1

Dokonuje się przeniesi€ń dochodów nliędŻy parag.afami:

Dzjał
Treść

Kwota
Zwiększenia zmniejszenia

80l oświatl i wychowsni€
80104 Przedszkola
0830 wptyłf z uslug

\\ ptyw l splal gmin i pot\ iło* na wrcz inn1ih jednosek samorzqdtl
2900 1erytoria]nego oraz związków gmin lub związków powiatów nadofinansowanie

zadań bieżacvch

50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000.00
50 000,00

50 000.00
50 000.00 50 000.00

$2

Dokonuj€ się przeniesień tłTdatków nriędŻy działami, rczdziałamiiparagrafamiI

Dział
Rozdział

6

Kwota
Zwiękzenia

Kwola
Zmniejsz€nia

010 Rolnictwo i lowicctwo I 775,00 115,00
575.00
575,00

01008
4100

Ą4ę!q9ję]!9!!L
Zakup usług pozostalych

0 r010 Infra!łuktura wodociasowa i sanitacvina wsi

t 775,00

I 775,00

0,00 200,00
2U!!q

0,00

0'00 Ęq9sp!

0,0!1. 15 000.00

l5 000,00
14 000,00 0,00
11q0!.!!! 0.00

5 000.00
q ooo.ool

6050

9rql!
2850

151

ne jednost€k b!dżetowych4\!!4i!l

wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpbTów z
podalku lqĘgo
Obsluqa dluqu publicznero

75702
obsługa Pap 

jerów wartościowych, kredylów i pożyczek jednostek samorządu

8l t0 odsetki od samorządowych papierów wańośc;owych lub zaciągniętych przeŻ

iednostkę samorząd! terrorialnego kredytów i pożyczek
801

80t04
ośtliata iwychownni€

4130
Żakup usług przez jednostki samorządu lerylorialnego od innycb jednosrek

sanrorządu terytorialneeo
44:\O Różne opłaty i skladkj

15 775.00 l5 775.00



wykonanie Uchwały zleca się WójtouiGminy'

Uchwała wchodziw zycie z dni€m podięcia'

$3

!4

PRZEWODNICZACY
xadt crnilf y Cl..!fiie


