
Uchwała Nr VIII/30/2015
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 15 czerwca 2015 r.

v sPreie: zniątw budżecie qniĄJ na r.,k 2a]5

Na podstarvje ań' l8 ust' 2 pkt 4 uśawy z dl1i! 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym cednoljty leksl Du. U' z 20l3 r. po7' 594 z
późn' zńianMi) oraz ań 247 ust' l i alt 23 6 i 23 7 uslawy z dnia 27 sictTnia 2009r' o finaDsach publicznych (Dz' U. z 2I)l3l , poz.

885 z póżn' z'n')
Rada Gminy rv czerminie postanawia, conastępujc:

$l

l' ZNiększa się plan dochodów:

o kwolę 39 577.59 zł na podstawie aneksu do nnoŃT nr UDA_PoKL'07-0l'0l-l8-045/08-l0 z ló kwietnia 20l5r'

o kwolę lóó 847.00 z] z t}1 refundac.ji wydatków poniesionych w 20l4r na budowę iwyposazenie ogÓlnodoslępn€go boiska i

Jbiekru rehabililacyineso !v Czerminie

s2

Zwiększasię plan p'-ychodów ! 950 o kwotę 74 000'00 Żłz t)tułu nadłyżki środków pieniężnych na Bchunku biężącym

unikającą z rozliczeń kred)lólv ipoŻyczekz lat ubieg]ych'

$3

l' Zwiększa się plan łfda*ów:
o k]votę 39 577,59 z] na podstawie aneksu do unoNf nr UDA-PoKL'07.0l'0l-l8-045/08-l0 z ló ktlietria 20l5r''
o krvotę l 66 847'00 zł z t}1 rcfundacji 

'lydatków 
poniesionych !v 20 ] 1r na budo$ę ; w)-posażenie ogó]nodoŚępne8o boisk i

obiekru rehabililac)' jnego !v Czerminie,

o kwolę 74 000.00 zł z 1)ł nadwyżki środkórv pieniężnych na rachunku bicżqcym sfnikającą z rozliczeń kedytów i pożyczek z lat
ubieglych.

lo 577,59
Dotacje celowe ]v ranach programó\! finansowanych z udziałem ś.odków
europejskich oraz środków' o klórych nrowa w art' 5 uŚ' l pkt 3 oru uś' 3 pkt 5 i

ó uslaNy' lub platnościw ramach budżelu środków europejskich' z \],łączeniem
dochuLlu$ klslfikusJnvch w oJraqrafie 205
Do ". Ie.elosc $ ramdlh pr";l.mó$ finJllso'v]n)ch 7 Jd/id'em noolos

2009 
rujUp(skrh ol.,7 śodló$' o hł)"\ mo\J u all' r u\l' l pu I U.' u"l J pkl' i

6 ustary' lub płatnoŚci w ramach budżetu środkóiv eulopeiskich. z ivyłqczcnicm
oo.nooos lld\!likosan\.1, $ Dd.dsdfi.2t,5 loSa!'l

37 587,86

ló6 817.00
Dolacje ce]owe w ramach progrmów finmsowanych zudŻia]en Środkólv
curopejskich oraz środków. o których mo]va w ań' 5 ust' l pkt 3 ote ust' 3 pk! 5 i
ó uŚałf' lub płatnościw ranach budŻetu ślodkó\! europejskich' zs}lączeniem
doĆhodów klaŚvl']koivanvch w Dalagralie 625



Dzial
Rozdz;ał

€
Zwiększenia

010 Rolnictwo i lowiectwo l2t 847.00 0,00
0r008 27 000.0c 0,0(

ZakuD uslus DoŻostalvch 27 000.0(
0t 010 ln fraŚt.uktura wodociago$'a i sanjta.v]na wsi 90 847.0C 0,0(
6050 Wvdatki ińweŚ1vcv jnĆ iedn()Śtćk budżetowch

01095 6 n00,0c 0,00
ó050 \rydatki inweslyc)']ne j ednoŚek budżetołych 6 000,0c
600 l5 000.00 0,00

60016 Droei publiczne eminne t5 000.00 0.00
4274 Zakup uslus remonlo\wch l5 000.0c
750 Adrninistracia oubliczna t 0 000_0lt 0,00

75023 l hzedv gmin (miaŚ i miast na D.awach nowjatu] l0 000,0c 0,00
4010 W!naorodŻenia osobowe n.acowników l0 000.0c

BeŻpiecŻeństwo pUbli.zn€ i ochrona pźeciwpoż.rolva 5 000.00 0,00
754t2 ochohicŻc strażc pożatnc 5 000,0c 0,00

4270 Zakuo usłus renontotwclr 5 000.0c
801 oŚwilta i wYchow}nie 43 000-00 0.0n

80r04 r8 000 00 000

4UU0
Zakup us]ug przez jednoslki samorządu terytorialne8o od innych jednoŚek
camor7adn tel1.torialneżo 8 000,00

1410 Różńe nnlJN i {kladki l0 000,00
801l0 25 000.00 000
4270 ZakLrD uslus remonto\wch 25 000 00

852 39 577j59 0,00
85219 ośrodki pomocy społecaei 39 57',7,59 0,0!
4017 Wynaerodzenia osobowe pracowników l6 576.69

wvn. grod7enia osobowc nracownikó$' 877,58
Doda (os'c Wnagr.d7cnjc rÓĆ7nć 121,25

4049 DÓdatkowe Nna..odŻenie rÓcŻne 6'4Ż
4t17 składki Da ubezDiecŻenia sDołeczne 4 358.r3
4t19 Skl.dki n. ubeznieczenl. s!oleczne 230 5t
4127 składki na lundur7 Pracv 720,29
4129 składki na FunduŚŻ P.acv 18, t4
4177 wvńaprod7enia beŻoŚobowe It 4t0,84
4t79 wYnaProdzenia bezosobowe 60'1,1 I

4307 ZakuD usłuE Dozoslałvch
4309 ZakuD us]uE oozoslałvch 214 46

4447 odńiŚv na 7akładouw ńtndus7 św!adc7eń Śoci'lńvch
odpisy na zakładow fundusz świadczcń socialnych t8 5l
GnsDod'rł' łonlun,ln' i o.hroni środowisk2 20 000,00 0,0(

900 r5 oświetlenie ulic. olaców idróA 20 000,00 0,0(
ó050 Wvdatki inweslvcvine icdnostek budżctowch 20 000.00
926 ż4 000-0n 0,00

9260t 24 000 00 0,00
Wvdatkj na 7akunv inwcśvcvinc icdnostck budżeto\wch 24 000 00

Ż8o 4Ż1'59 0,00
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Dokonuie się przeniesień w]'datków niędzy działami' rozdziałami iparaABfami:

Dzial
Rozdział

5

Treść
Zwiększenia

801 oświ.ta i wY.horvani. 6 000.00 6 000.00



80149

RealiŻacja Żadań w}Dagającyoh stosowania specjalnej organizacji nauki i m€tod
Jracy dla dzi€ci w przedsz*olacb oddziałach pnedszkolnych w szkołach
mdst{w.wch i innvch fommh w.hnwani' ńf7.trlŚ7łrlne9Ó ó 000_00 6 0m-0c

401( ! vnaaodz€nia osobowE DracoMików ó 000_0{

430C Za1oD usłus Dozostałvch 6 000-m
6 000. 6 om.m

wykonanie Uchwały zleca się wójtowi Gniny.

Uchwała wchodzi ił źycie Ż dniein podjęcia.
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