
Uchwrła Nr v/l8/2015
Rady cminy w Czerminie

z dnia 27 lutego 2015 r,

w sprattie zniany Ucheab Budzetowj Gniny Czetmin na rck 2015 Rady Gniry w Czeminie
z dnia 30 stycznia 2AI5 t.

Na podstawie art' l8 ust.2 pkt 4 usta\ły z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U. 2013 poz.594 z
pó^. zm.\ onz aft.211, afi' 2l2, an. zl4, alt.215, art.21'7 ' art.235' art' 23'7, afi' 239 ustawJ z dńa27
sierpnia 2009 r o finansach publicmych (Dz' U ' 2013' poz' 885 z pózn zm') w zwiPku z art.l2l ustaw} z dnia
27 sierynia 2009 r Przepisy \ł?rowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U' nr l57' poz'l24l) Rada
Grniny w czerminie uch\łalą co następuje:

sl
w Uchwale Budżetowej Gminy czerrnin Iv/9/2015 z dnia 30 stycznia 20]5 r. \Ą?rowadza się następujące
zmiany;

1. zmianę kwoty dochodów w $ l ust 1:

Szczegółowy plan dochodów:
- w dziale 758 ',Różne rozliczenia'' w rozdziale 75807 ''część wyrównawcza subwencji ogóln€j d]a

gmin'' w paragrafie 2920 
',subwencje 

ogóIne z budżetu panstwa' zwiększa się zkwo|y 22'7 028,00 zł
na kwotę 2 855 108'00 zł,

2. zrnianę kwoty wydatków w s l ust 2:
- rv dziale 010 

''Rolnictwo 
i łowiectwo'' Żwiększa się z kwoty 58l ó74'00 zł na kwotę 582 ]74,00 zł

- w rozdzial€ 01030 
''Izby 

ro]nicze'' wydatki bieżąc€ dotacja podmiotowa dla jednostek nie naleŹących
do s€ktora finansów pub]icznych lzby ro]nicze zwiększa się z kwoty l0 000'00 zł
na kwotę l0 500'00 zł'

- w dziale 700 ,,Gospodarka mieszkaniowa' zrnniejsza się z kwoty l13 728,00 z1 na
kwotę l 13 228,00 zł

- w rozdziale 70005 ''Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami'', wydatki bieżące, wydatki związane

z r€alizacją zadań statutowych zmniejsza się z k\łoty 113 728'00 zł na kwotę 1l3 228,00 zł.
szczegóło\ły plan wydatków:

- w dziale 0 ] 0 
''Rolnictwo 

i łowiectwo'' zwiększa się z kwory 5 8 l 674'00 zł na klvotę 5 82 174,00zł
- w rozdziale 0]030 ,,Izby rolnicz€" zwiększa się z kwoty 10 000'00 zł na kwotę l0 500,00 zł,
_ w palagrafie 2850 ,,Wpłaq/ gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z

podatku rolnego'' zwiększa się Ż kwoty l0 000,00 zł na krvotę l0 500'00 zł'
_ w dziale 700 ',,Gospodarka mieszkaniowa' zrnniejsza się z kwoty l13 728,00 zł na

kwotę l l3 228,00 zł,
- w rozdziale 70005 

',Gospodarka 
gruntami i nieruchonościami'' zmni€jsza się z kwoty l ]3 728'00 zł

na kwotę 1l] 228'00 zł'
- w paragrafi€ 4J00 ''Zakup usług pozostałych" zmniejsza się z kwoty 30 000)00 zł na

kwotę 29 500'00 zł
- w dziale 754 ,,Beąieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ', w rozdziale 75404 ,,Komendy

wojewódzkie Policji'' paragraf ó300 ,'Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialne8o na dofinansowanie własnych zadan inrvestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych'' znienia się na paragraf 6170''wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie i dofinansowanie zadan inwestycyjnych".

3' zrnienia się s 4 wraz załącznikiem nr l w ten sposób' że $ 4 przyjmuje nowe następujące brzmienie:
,'Ustala się dotacje udzie]one z budżetu gminy podmiotom:
a) nal€żącym do sektora finansów publicznych w kwoci€ 874 314'80'00 zł Żgodnie z zaĘca ki€m ff t do
niniejszej uch\łał,
b) nie nal€żącym do' s€ktora finansów pub]icznych w k'voci€ 93 500'00 z1zgodni€ z załączniki€m nr l do
niniejszej uch\łał''

4' zmienia się $ 5 wraz załącznikiem nr2 w t€n sposób, że $ 5 przyjmuje nowe następujące brzmienje:
,'Ustala się plan przychodów \ł kwo€ie 9l8 904'00 zł i plan kosŻów w kwocie 918 904'00 zł oraz dotację
prŻ€dmiotową dla z.kładu budżetorvego w kwocie 215 416,80 zł zgodńe z z^łącznikiem nr 2

- z o,tułu dopłaty do rónicy c€n wody w ilości 2l5 000,00 m] x 0'28 zł za 1 m3 dla odbiorcó\ł grupy
taryfowej I w wysokości 60 200'00 zł netto tj 65 0ló,00 zł brutto'

' z t}tuł! dopłaty do fóżnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizcyjnych w j]ości
66 000'00 m3 x 2'11 zł za 1 m3 dla odbiorcó\ł grupy taryfowej I w wysokości l39 2ó0,00 zł netto tj
l50 400,80 zł brutto'''



życie z dniem

s2

podjęcia i podlega ogłoszeniu \ł Dzienniku UrzędowymUchwała wchodzi w
wojewódżwa Podkarpackiego.
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