
ł sprNie: znia v budżecie Ehihy na tok 2l)l5

Napodstawieart']8!st'2Pkt4ustawyzdnia8marcal990r'osamorządziegminnym(jednolilytekstDz'U'z2013('poz'594z
późn' Zmianami) oraz ań 247 ust' l iań 236 i2]7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r' o finansach publicznych (Dz' U' z 20l3r, poz'
885 z późn' zm')

RadaGniny w CŻerminie postanawia' co DaŚępuie:

' l !l l |d ), Uchwała Nr lx/34l20l5
:., r r Rady Gminy w Cze rminie

z dnia 10 lipca 2015 r.

s1

l' Zwiększa się plan dochodów]

o kwotę l5 000.00 z] na podstawje pjsma nr WFoŚ'Dw'402/219/l5 z wojewódzkie8o Funduszu ochrony srodoq i5ka
i Gospodarki Wodnej,

o klvotę 49 447'58 zł na podstawie pisma nl F_VI'31l l'1' l l0'20l5 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego'

Dział
Rozdział

6

Treść
Zwiększ€nia Zmniejszenia

754 Bezpi€cze4qt!yqp!!]!gry]!q!I9!!p!!!q!!pq4!9!L
-(r 

t 2 O.l,oll,i./c,r!"/9po4qt!,i
Dotacje otrzymane z państlvoYTch funduszy ce]owych na finansowanie hb

62ó0 donnansowanie kosztów rąIizacji inwesrycji i zakupów inwes1ycyjnych

iednostek sektora fi nansów publicznych
qq! o !!ąt!r$!!9!!!!Ł

80101 S/\ob podJasowe
Dotacje celowe otrzynane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

20l0 zakresu adminislracii rzadowei oraz inńvch zadań 7leconvch pn1ińie l7wiaŹkÓhzakresu adminislrac.jirządowej oraz innych zadań zleconych gnrinie (ŻwiąŻkom
gnin) !stawami

801 l0 L' imnd/j"
Dolacje.ejoqe ollr)mdne / bJd/elu pdń.lsa ra ledliżcję /"ddn b:eżq. }ch'

,, 
' l*'i";:łjl'"l; 

*' l/qdoueiord/ lnnjcl /td3r /lec' l )ch Bnin e l/siJ/lom

24 924,34

0,00
0,00

0.00

000,00
000.00

000,00

24 523.24

l5
l5

l5

24 924.34

19 117,58

6111',7,54 0,n0

$2

Zwiększa się plan Przychodó'! ś 950 o kwotę 50 000.00 zł z qtułu nadu],żki środków pienięŹnych na rachunku bieżqcym
wynikajqcą z rozliczeń kred)tów ipożyczek z lat ubiegłych.

$3

]' Zwigksza się plan !łydatków:

o kwolę 1 5 000,00 Żł na podstawie pisma Dr WroŚ.DW.402/2 ] 9/ l 5 z Wojewódzkiego Funduszu ochron) S roJU$ Lsk x

iGospodarki wodne.j,

o kwolę 49 447'58 zł na podstawje pisma r F_Vl'31i 1'1'1l0'20] 5 z Podkarpackie8o Urzędu Wojewódzkiego'
o kwotę 50 000'00 zł zryt nadwyzkiśrodków pieńiężnych na rachunku bieżący wynikającą z rozliczeń kred}tów ipożyczek
z lat ubieglych.



Dzjzł
Rozdzial

6

Treść
Kwola

Zwiększenia zmniejszenia

600 Transpoń i lączność
600I6 Drogi publlc4€ gminbe
4270 Zakup uslue remontowvch

!g 000,00
50 000.00

o'o!
0.00

50 000 00
75rl Bezpieczcństwo publiczn. i ochrona przeciwpożarolv:| 15 000,00 0,00

'15412 ochotnicze straże Dożarne 15 000,00 0,00
6060 wyda1ki na zakupy inwes1ycyine iednostek budżeto$l'ch r5 000,00

41 11?ś81 0,00
80101 szkoły podstawowe 24 523,24 0,00
4240 Zaklp pgnlocJ naukowych, dydaktycznycn i książek 2'l 2 8o,'l5
4]0o Zakup usfug pozostałych 242J9',

80110 Cimnazia 24 q24,14 0,00
,1240 Zakup pomocy nauko\-rrych, dydaktycŻnych i ksiąz€k 24 6,',t',t 57
4300 ZakuD usłus Dozostahch 246.77

ll4 447.58 0,00

s1

Dokonuje się przeniesień wdątków między działami, roŻdziała ii paragrafani:

ss

wykonanie Uchwały z1eca się wójtowiGminy'

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

só

Dział
Rozdzial

6

Treść
Zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

010 Rolnictwo i lowiectwo 254 955.49 217 955,49
2r7 955,490l0l0 Infrastruktura wodoci4gowa i sanitacyJna ws

4270 Zakup usług remontowych
6050 Wydatki inwesrycyjne jednostek budŹetowych

93 000,00
211955,49

650,00
165 955.49

6s0,00
6059 Wydatki inwes8cyine iednostek budżetowych
700 Gospodarki mięszła4iowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 650 00 650 00
4l 70 W\naqrodzenia bezosobose
'12ó0 Zakup eneJgii

757 obsłuqa dlugu publiczneqo

650,00
Jń0,00

0,00 41 000,00

0:001 41 00!.!9

4l 000.00

75702 3nfuq"le"e..* 
-ańościowych' kred}tów i poŹyczek jednostek sanrorządu

" ' '" 
od"elki od samorzqdoĘch papieroq wdnościow}ch lub /dcidgniel)(h plle/

" ' ' " redno.*e samor zad u len loridlnc co kredvloq i Do^ c/ek
259 ó05.49 259 ó05_49

PRzEwoDNIczĄcY


