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Uchwała Nr xII/44l2015
Rady Gminy w Czerminie

z dnia Ż7 października 2015 r.

w spNił zniakw budżecie gniny harck 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi€ gminnym (jednolity tekst Dz. U ' z20I3l' poz' 594 z
późn' zmianam;) oraz ań 247 ust. l i ań2]ó j2]7 usta'\ły z dnia 27 sierpnia 2009r' o finansach publ'cznych (Dz' U. z 201]r 

' 
poz'

885 z późn' zm')
Rada Gminyw Czerminie postanawia' co naslępu;e:

sl
Dokonuje się przeniesień wydatków niędzy działami, rozdziałamiiparagrafamiI

l7 000,00 qĄq
0,00l7 000,00Infrastruktura wodociągowa,!4!]l!49!]]4]!si

l7 000ine iednosl€\tudżetowych
TransDort i laczność 14 623,00 74 ó23.00

0,00Drggi publiczne gm;nne

758 Różne roŹliĆżeni!
75801 Część oświatowa subwencji o8ólnej dlaj€dnoslek samorządu ter},torialnego

Dro

zenia osobowe pracoMi

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencii ogólnei za lata

oświata iwvĆhowżńie
odd/iaty pżeds/kolne $ s/kolŻch pod'lawoĘch

Realizacja Żadń wynagających stosowania sp€cjalnej organizacjinauki i melod
80149 pracy dla dzi€ci w przedszkolach, oddŻiałach prz€dszkolnych w szkołach

formach wcbow3nia przedszkolnegq

]]!ą0 Wydatki osobowejiezal icz9!!!!9]ry!!gl9!l!!!

1]]q !y!4cĘ!?9!!!!9!9!9!
4210 Zakup materiałów i wyposazenia

4l l0 Sk{adki na ubezDieczenia sDoleczne
4]20 składki ńa FUndUs7 Pracv

4240 naLrkowych, dydaktyczrylh i ksi
z^kn
Zaku
Zaku
opłaly z t}tułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchom€j

blimej siec j tel€foniczje.j
Podróże służ}owĆ k.ai 16,00

564,00

Realizac.ja zadań uymagających stosowania specjalnej organizacji naukiimetod
pracy dladzieci i młodzieżyw szkolach podstawowych, gimnazjach' liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

4l 5]0

ss 2?!,99

55 924,00
44273,oo ltf Le7{0

0 00 7292400

2',743,00
'716,00

2 743,00

,000p4

248 00

'74 623,00

4r 530,00
osoboqe nie/alic/one do $trnasrodzen



35 941.00
5 300,00skladki na ub€zpieczenia społeczne

składki na FunduŚŻ PraĆv

op]al / tyufu /akupu u,łUi r.li["'*'";k*yj''xh Ś"*d.'"''rh . ,*h",*j

Podróże służbowe kaiowe

ó 990'00
7 0t9,00

216,00
7 156,00

wykonanie Uchwaly zleca się wójto\łiGminy'

Uchwała wchodziw żryc'e z dniem podjęcia'
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