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Uchwała Nr XY|II/81/2016
Rady Gminy w Czerminie

z dnia 11 lipca2016 r.

v sprfuie: Żhian fu budzecie qnih! ha rok 2aI6

Na podśawie art. L 8 ust' 2 pk1 4 ustav], z dnia 8 marca l 990 r' o samorządzie gminnym (iednolity t eksr Dz. U ' z 2016 f- poz' 446 z
późn. zrnianarni) Óruzalt247 ust. l i ad 23ó i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r' o finansach publicznych (Dz'U'zz0l3l,poz'
885 z późn' zm.)

Rada Gminy w czerminie postanawia' co następujei

sl
Dokonuje się przeniesień wydalków między działamj, rozdziałami ipara8rafami:

Dział
Rozdział

Rolnictwo i łowiectwo rs 000,00
sDółki wodne 10 000,00
Dotacja celowa Ż budŹeru na finansowanie lub dofinansowani€ zadali zleconych

2830 do r€alizacji pozostabmjednostkom niezaliczanym do sektora finansów

Infrastrukura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wyddlll inse5Ęqj4qjednoslek budrelos]ch
Transpor!LĘ!4q{

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanł między jednostkami samorządu
Lokalny transpoń zbiorowy

rlalne8o na do!Ęnsowanie własnych zadań bieżących 3 540,00
5 000,00700 Gospo0"!ka mierzkaniowr

odarka gruntami i ni€ruchomościami 5 000.00
4270 Zakup usług Lęmontowych 5 000,00

0,00

0,00

8ó 188,00

200,00

75! Bg]!!!94!!!9rrlliczne i ochrona przeciwpożsrowa

80| oświżt. i

4010 w

8010 I Szkoty podstawowe
]020 Lw]datki osobowe njezaliczone do wynagrodzeń

25 000.00 0,00

33 713,00 I 008,00
I 468,00

ia osobowe pracowników 23 628,00
4t10 składkina ube4t10 składki naubezpieczeniaspołeczne
4]20 składkina FuhduŚŻ PraĆv

4 588,00

32,00

4260 Zakup energii

4 I 70 Wynagrodzenia bezosobowe
42l0 Zakup mal€riałów i wyposaŹ€nja
42a0 Zakup srodkow d}dakłc/n)ch i l'iąrek

530,00
4280 Zakup uslug zdrowotnych
4ł00 Zakup usłu8 pozoslałch
4]60 opłaty Żtytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych
44l0 PodróŹe słuŻbowe krajowe
4140 odpisy na zakładory r*a".x*;"a"'"i 

'*iuńy"t'Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s}użby cywilnej

a7oo N.e7ależnie od lod/iju d/ialalnoscl szkoleniowej paragral len uw,,glednta''' ń$rie, s}dalki slanow;ące qyplale s] nagrodzenia 7l)lulu umow o dzielo lub
umów zlec]'!lia' których przedmiotem są slk9lenia

80103 odd?iaty przedszkolnew szkołach podstawowych

l0 000,00

5 000,00
J !10,00

540 00

25 000,00

23,00

40 t0 ia osobowe pracowników

1322,00



4 I I 0 Skladki n{ube/piec/enra spoleczne
1120 składki na FunduŚŻ P.aĆv

]!ą0' Wyd"Br!!9!9!!!&!a]1szone do w}nagrodzeń
rl0 l 0 wynagrgdzenia osobowe pracowników
4i10 Składki naube4lieczenia społeczne
4120 składkina Fundusz Pracy

4240 Zakjp środków dydaĘcznych i książek

470,00
65,00
0,00 84 380 00

14ó8'00
74 768.00

5 058 00

679,00
23,00
r0,00

318,00
4280lzałup usług zdrowotnych 32,00
4300 Zakup usług pozostałych
4360 opłaty z ltułu zaLupBqlg!9Ę\omu.ikacyjnych
44l0 PodróŹe służbow€ krajow€

i2o
212,00
10t.0

szkol€nia pracowników niebędących członkami korpusu służby c}villej

a7o0 
Nle/ależnie od lod/aju d/jalalnosci szkoleniosej paragrallen uwzględnia
róqnie, $ dalłi 

'lanow.qce 
s]plale vĄ nagrod7enia 7 ry1ulu umow o dzielo ltlb

4440 odpisy na zakładowy fun!]E!j!!!{Ę?9!!j99iĄych

!!1i]Ł?1ecenia' któryqĄjĘ9dlq!9Eq!ŁszkoĘ! ja pracownikó.\ł'

80150

4010

Realizac.ja zadań \lfmagających stosowania specjalnej organizacjinaukii metod
pracy dla dzi€ci i młodzieży w szkołach podstawosych, gimnazjach' liceach
ogólnoksŻałcących, ljceach profilowaoych i szkołach zawodowych oraz szkołach

ia osobowe pracowników
maleriałów i ł]rposażenia 100,00

800,00

500,00środków dydaktycaych i książek

wykonanie Uchwały zl€ca się wójtowjGminy'

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

s2

s3

8010.{ Przedszkola

PRZEWODNT(]7,ACY
I(udi (inrily w (lTermi!ie


