
Uchwała Nr XIII/4ó/2015
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 27 listopada 2015 r.

'| 
spllłłie: Żhidn|| b l1żecie gni y ną rak 20l5

Napodstawieań'18ust'2pkt4ustawyzdnia8marca1990r.osamorządzie8minn}moednolitytekstDŻ.U'Ż2015r'poz']5l5
z późn' zmianmi) oraz ań 247 !Śt' l i ar.236123'7 ustawy z dnja 27 sjerpnia 2009r' o fina'sach publicznych (Dz' U' z 20]3r 

'
poz' 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Czerminie postanawia' co nasĘpuje:

sr

l. Zwiększa się plan dochodów:

o kwotę l9 440'00 zł z Ą4' refundacji remonrów budynku lldowego w Trzciani€'

o kwotę 7 400,00 złz t}'t' refundacji kosztów energii elektrycznej,

-''wotę l2 000,00 zł tytulu opłat zatTż}nvieni€.
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Zwiększa się plan przychodów $ 950 o kwotę 30 000,00 zł z gtułu nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

wynikającą z rozliczeń ked},tów i pożyczek z lat ubi€gbJch.
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l' Zwiększa się plan wydatków:

o kwotę l9'140,00 zł z tyt. r€fundacji remontów budynku ludowego w Trz€ianie'
o kwotę 7 400,00 złz M' refundacji kosŹów en€rgii elektryczne.j,

o kwolę 12 000'00 zł t}łułu opłat za ł!żywieni€.
o kwo|ę ]0 000,00 zł z rytułu nadwyżkiśrodków pieniężnych na rachunku bieżącym łynikającą z rozliczeń kredńw ipożyczek z

1at ubiegłych'

Dzial
Rozdział

6

Treść
Kwota

Zwiększenia Zmniejszenia

700 GosDodarka mieszkaniowa r9 0,00

70005 Gospodarka qruntam; i nieruchomościamj l9 440.00 0,00

Dotacie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

)nn7 europejskich or,V środkó$. o kórych mowd q an' 5 un' l pk ] ora/ usl' ] pkr 5
''' 6 U'lŻ{]' lub plaho(ciw ldmach budlelu środkow eulopej.tich. / Ę l4.7en.em

tloĆhÓdów klasvfikowanvch w Darasrafie 205 l9 00

80l oświata i wychow'ni. 19 400,00 0,00

80101 Szkoty podstawowe
0830 WDhałY z usfus

7 100.00
7 400,00

0,00

80 l 181śt ló*kt -l"l*i przedszkolne l2 000,00 000
0830 WÓhw z usłus r2 000,00

38 840,00 0,00

Dział
Rozdział

6

Tr€ść
Kwota

Zwiększ€nia Zmniejszenia

0t0 Rolnkteo i lowie(t$o
!!e]!"i4JŁ!qd!"
Zakup usług pozostaŁych

8 000,00 0,00
4 000,00 0,00
4 000 00

!L00q
4300



01010 lnfrastruktura wodociasowa i sanilacvina wsi

ó00 TraDsport i |ączność
60016 Drogi publicŻne gminne

0,00

9ql{q qa!o!\' c49!!9 !-pĘ9!9?!9Ę
3 500,00

l2 000,00 0,00

6 000,00
l0 000.00 0,00

24 840.00

7 840,00
1500,00

l2 000,00

{ 9qq,q0
6 000 00 0

59 000.

59 000,

'51 Be'pieczeńslwo publi(zne i ochrona pPe(iwpor'ro$a
/54]2 ochotnlcze strże pożame
ó0ó0 Wy&tki na zakuly i! e!9jy!!9j!4!9!ts!!!qŹ!!9!ry9L
80l oświ'f' i svchÓs'ńie

80 l0l SzkobJ podstawowe

/)60 ,/a(up energii
4300 Zakup usłtlg pozostałych

4220 ZakuD srodkow zlaności
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Dokonuje się przeniesień wydatków między działami' rozdziałamiiparagrafami:

900 Gospodarka komunaln' i ochrona środowisks
900l5 oświetlenie ulic' placów i dróg

4Ż60 Zakuo enel

EŁzpĘgglqt]vo publiczne i och rona przeciwp !ąr!!!

darka gruntami i nieruchomościami
zakup usług remontowych

700
70005

42',70

154
Ochotnicze nraze pozame

801 oświata i wychowanie

l7 160,00
l8 375,00

l0 095.0

0.00

5 ą50!00
5 250,00
4 845,00

4 845,00

ł !00'qq
3 500.00

80101 s 35 535 0

'1010 wyDaglodrenia osobowe pracownikó]ł

'1110 składki naubezDieczeniasoołeczne

4010 a osobow€ pracowników
składki na

32 000.00
l5 000.00
l7 000 00

w)!aBq4z!!r! !!29!!!qte
materialów i

4300 ZakuP młu8 pozostabJch
e00 Go!p9qir!4&!r!!!!!!i!!!r94! q.!qr

0,0090004 Urlzvmanie zieleni w miasrach i sminach

20 000,00
20 000.00

615.00
0,00 t !qgp0
0,00 3 '100,00

4210

42t0

9Ż6Dl

3 500,00
92ó Kultura nzyczna 0'99

0.00 I 000,00
100



wykonanie Uchwaty deca się wóitowi Gminy.

Uchwała wchodzi w zyci€ z dniem podjęcia.
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