
Uchwała Nr xlx/91/2016
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 16 września 2016 r'

v spruwie: znian w budzecie gnin! na rok 2Al6

Na podstawie art' l8 ust' 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca l990 r' o samorządzie gminnym (edno]ity teks! Dz' U. z2016l' paz.446 z
późn. zmianami) oraz art 247 ust' 1 iań 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r' o finansach publicznych (Dz.U'zŻ013l 

'poz'
885 z późn' zrn.)

Rada Gmjnyw czerminie postanawia, co następuje:

sl
l' Z\łiększa się plan dochodów:

o kwotę 72 690'00 zł na podstawie pisma nr F'VI.3] ] ].].]43.2016 Ż Podkarpackiego Urzędu wojewódzkiego,
o kwotę 30 000'00 zł z Ę"tufu sprzedaży działekmienia konunalnego,
!1 l:wotę 5 500,00 zł z B4ułu podatku od spadków j darowizn,

.(wotę 20 000'00 zł z ltufu podatku od czynności c),\łilnoprawnych,

o k$oLę 4 000'00 zl1ry1ufu oplab eksploaldc)jnei

ZwięksŻenia
Kwota

zmni€jszen;a

010 Rolnictwo i lowiectwo 30 000,00
po'o.rułu a.iulurno". .lo ooo.oo
W 

"u "tu,nos"io*, p."" u,yto"anra
wieczysteso nieruchomości 30 000.00

q,qq

0,0001095

0710

756
Dochody od osób prawnych' od osób fizycznych i od innych jednostek
Dieposiadających ośobowości prawnej oraz wydatki związine z ich poboren 

29 500

756t6
wply'$,y z podatk! roln€go' podatku leśnego' podalku od spadków idarowizn,
podatku od czynności c)vilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycŻnych 25 500'00 0,00

0360 wpł}$ry z podalku od spadków i darowizn 5 500,00
0500 u pt\vY 

' 
podalku od czynności c\vilnoolasn\(l 20 000.00

756t8 wpb*y z innych opłat stanowiących dochodyjednostek samorządu
leMorialnego na podstawi€ ustaw
wpbry z opłaty eksploatacyjnej

,1000,00

4 000,00
0,00

04ó0
758 Róźne rozliczenia 72 69r,rr 0,00

7s814 RÓŻne rozlicŻenia fi nansowe 7Ż 690 0.00

2030
Dotacj€ celowe otlzymane z budżetu pańsnva na realiŻację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin. zwiąŻków powiatowo_gminnych) 59 890.00

6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańŚwa na realizację inwestycj i i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin' związków powiatowo_
sminnvch) 12 800.00

132I90.00 0.00

s2

l. zwiększa się plan wydatków:

o kwoĘ 72 690,00 zł na podstawie pisma nr F-vI'3l l l' l' l43'2016 z Podkarpackiego Urzędu wojewódzkie8o'
o kwolę 30 000'00 zł z ltułu sprzedaży działek mienia komuna]nego,

o kwotę 5 500'00 zł z tiułu podalku od Spadków idarowizn,
o hłotę 20 000'00 zł z 9rułu podalku od czynlościc}vilnopfawnych,
o kwolę 4 000.00 Żł l rrułu oplary eksploatac)jnej'



Rolnictwo i lowiectwo 0,

Infrastrukura wodociągowa i sanitacyjna wsi 000

yy+!\]'!]Ł"!ry!yjrr9j!!!9!19!!!!?!19!T!!
TrrnsDort i laczność

20 000,00
69 820,00

60014 Dropi Dubliczne howiatowe 30 000,00 0.0

0p

_-. Dolac'a celowa nd Domoc llnanŚoqa Jd/iś'dnq nliqd/} jeoro lk ln ..j'lol/ ldU,!110
go na dofinansowanje wlaslyc! ząąą4 bĘ4ącr9!l .]0 000'00]asnych ząąań bĘŹącf9! .]0 000'00

Drogi publiczne gminne 15!q00
ZjŁup maleriałów j\ryposaż€nia 3 500'00

3! 3!9!q s.

0,

LJJ8 remonloĘCh 8 82s'00
27 500.00

r/e(i$Porero$a L !!!.!qBezDiecz€ństwo Dubliczne i ochron' orzeciw ^ ryL
ochotnicze straże pożarne 17 000,00 00

!!9cj!]r!!r!9Ę9Ł 7 000,00
uŚług pozostałych l0 000,00

g${iąq ! !ys!9!!t]!ę Ę 1q'łq 0,0
0,0q!! 13 461,00

wvnasrodzenia osobowe pracowników 9 46].00
jry€stycyjne jednoStek budżetoł}ch 490!.!!

I 500,00
I 500,00

GosDod!rka konunslns i ochrona środowiska 0,00
900l3lSchroniska dla zwie 0,00

I 500 00
010ulturi i ochron! dziedŻictwi nirodowego 5 000,00

Domy i ośrodkikulturv. ślvjetlice ikl 5 000,00
a podmiotoua z budżetu dla samorządowej inst'ltucjikullury 5 000,00

'100,00 0,00
0,00400,00

4170 400 00

01010

75412

4300

s3

,konuje się przeniesień łfdatków między działami' roŻdziałami iparagrafami:

60 000.00 0,00

qĘĘą4lugu pubIicznego

60 000,00 0.00
60 000.00

0,00

0,00 60 000,00

60 000,00

obsługa papierólv wartościowych, krcdylów i pożyczek jednostek samorządu

odsetki od sanorządowych papierów wańościowch ]L]b zaciągniętych przez

9]|!ę-$4orzqdu ter],torialnego kredytórv i pożyczek
ośui!t! i wvchow'ni.

iosoboweniezaliczone do

29 2a
I986,00

składki na Fundusz
datkowe wynasrodzenie roczne

I 986,00

1135,00
6 848'00 ó 848

i osobowe niezaliczone do WnaorodzĆń 6 818,00



I 848
5 000,00

pracy dla &ieci w przedszlolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach

i innvch formach wychowania prz€dszkolneŁ
osobowć niczaliczon€ do \łynagrodzcń

ików

i osobow. niezaliczonc do łynagfo4zeń

Kulturr
PrŻostah dŻiałAlność

20 000,00

!!0,0q
l8 290,00
l 600,00

Rśllizacja zadań wynaeających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla &i€ci i młodzieży w szkołach podstawowych' gimnazjach' lic€ach
ogólnokształcących, liceacb profilowanych j szkołaoh za'\łodoufoh oraz szkołach

700,00 700,00

wykonanie Uchwsły zl€ca się wójtowi Gminy'

Uchwata wchodzi w łcie z dniem podjęcia'

s4
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