
Uchwala Nr XX/97l2016
Rady cminy w Czerminie

z ilnia Ż8 października 2016 r.

Na podstawie alt' l8 ust' 2 Pkl:| uslawy z dnia 8 marca l990 t' o samorzadzic gnrinnym (iednolity rcksl Dz' U' z 20l6 r. PoŻ' 44ó z
póŹn. z'n iananri) otaz an 2'17 ust' l iarl2]6 ]2j7 uslawyŻdnia 27 sierp!ia2009f' o finansach publicznych (Dz. U' z 20l3r, poz'
885 Z późn' zm')

Rada cminy w czernrinie poslanałia' oo naŚępuje:

$r

l. Zw]ęks7a s]ę plan dochodów:

o kwolę l3 64l.00 zl na podstawie pisma nr F_vl'31 ] 1' ]' l92.20ló z Podkarpackic_go Utzędu Wojewódzkiego'
o k\ło1ę l50,00 zl na podstawie Pisnd nr l'v1'] l l l' ].l98.20l6 Ż Podkarpackicgo Urzędu Wo.]ewódzk;ego.

-okwotęl985.007lnaPodslawicpisnanrF_vl']111.l.202.20l6zPodkarpackiegoUrzed!WoJewódzkiego.
kwotę l 600,00 zlz 1y1Llłu opłaty za kor7yslania Ż w}chow.nia przedŚzkolnego'

o l'$ol. d |,jĄ n0 /| / |] l JIu 
"pldl) 

/d lol/).'' l le / $)/}"lenld'

]. Z]nniejsza sic plan dochodów:

o kwolę j 3j1'00 zł na podstawic pisnla Dr F'Vl'3l l l' 1' l93'201ó z Podkałrackiego Urzędu Woje*ódzkiego'

Dzial

s ZwięksŻe ia zmniejszenia

80l oświatł iwychottani€ 9 8s0,00 0,00
80l0l s/koły podslawowe 150,00 0,00

Dotacie celowe otrzynranc z budżetu pańśwa na rcalizację zadali bieżEcych Z
20l0 7akresu adnliniStracji rządowe] oraz innyoh zadali zleconych Eninie (z\łiqzkonl

gmin, związkonr poliialowo_gminnynr) uŚtaw.u]l 150.00
80lrl8 sloIówkiszkolDe iprzedszkolne 9 700'00 0,00
0660 Wpł}wy z oplat za korzystanie z Wychowania pl,edszkolncgo l ó00'00

0(''.' \\'p\ s) / oDl ll /i lożJ Jldll'( / s\ Ą s'c1l ' q Ieoro .kd(ll t(dl /Ji' .). h

Zdddnia z z.rlreŚu $)(ho$inia p]zcds7ln nego 8 100.00
852 l'omoc sPołeczn. 15 62Ó,00 J JJ.l'00

sk{adki na bczpiccŻenie zdrosotne oP]acanc Ża osob} pobierajqcc nickrórc
85]1]śłiadczcniaŻpomocyspołeczncj'DicklóreŚwiadoZeniarodzinneora77aosob}

uczeslniczące w zajęciach w cenłum intceracii spoleczne] l 985.00 0'00

),r,,r D"u. (.cl^he.,w)mr ( / o.!l/.rJ rin.r$.' 1.' r("h/..i- st., ). h /.,dJn
bieżac\Lh gnrin (Ż$i.1zko$ g]njn' 7wLlŻkoB Powiatowo'gn)innych) ] 985.00

85211 Zasiłkiiponroc !v natużcotaz składkina ubezpieczcDia enreryta]ne ifenlo'. o.oo ]ll,100
.n.n D rc r.rl'sc'r-zlrrine / bud/elL od ru.r r'. re, r/r.r< hl".n)( 

' 
/.,di.-''_ bi(zi(ych gm]n (Ż$jdŻkUs g|lin,7s ąŻkow powiabwo gmjnnych) 3 ]j1'00

852ló Zasiłkiśałc l] ó4],0o 0.00

'olo 
Dotacje ce]owe o(Zynranc Ż budżefu państwa na realizację wlasn)'ch Zadań
bieżąctc!gnin(związkówgmin.l\iazkówpowiatowo'qminnych) jj6'rl.00

251'ó'00 3 33,t.011

s2

L ZwięksŻd się pla! wydatkóB:

o L$olę l] ó] l.00 7ł n,l PodŚa{ic piŚna nr lLVl'31 1 1.1.l9] ]0ló 7 Podkaryac](icgo t lrlcdu \!ojcwódzkiąo.



o kwotę l50.00 Ż] na podslawie pisma nr F_Vl'] ] ] l' 1']98'20l6 z PodkaTackiego l]rzedu Wo.]cwódzkiego.
okwotęl985,00ŻłnapodŚawiepismanrFv1'.]lll'l'202'20l67PodkarpackiegoUrzeduWo.]ewódzkiego.
o kwolę 1 ó00'00 zlz tytuhl odaty za korzystania z w}chowania przedszkolneso.
o l{v'c 8 rnn 00 /l/ 5t'.rd, -ldr) /r lJr/){.,n e / ur/) s c-i.,

2 Znrnieisza się plan wydalków:

o kwote ] .]j1.00 zł na podslawi. pisma tt F_Vl'] l l 1' l' 19] 201ó z Podkarpackiego UtzedU \łoiewódzkicgo,

Dzial

5 ZwigkszeDia Z'nnicjszenia

80l oświala i wychow.ni€
8010l Szkołypodstawowe

'12.10 ZakUp środków dydakl}cln)ch i książek
11100 Zakup ustug pozoslal.),ch

9 850,00
t50.00
118.50

t.50
I 700,00

6 700,00
3 000,00

l5 626,00

r985.00
t985.00

000

3 331,00

0.00

3 314,00
] 1i4,00

0.00

0,00
000

1330

44t0
852

Składkina ubezpjeczenie Żdro\lotne oplacane za osoby pobi€rajace nicktóre
85213 świadczenia z ponocy spolec,nei. niektórc świadc,enia rcdzinne oraz 7a osoby

uczeshiczącc w zaięciach t! ccntrUm integrac]i spolccznei
1] ]0 składki na ubezpicczenieŻdro$ohc

852l,1 Zasjłki i ponro. w naturzc oraz skladki na ubczpieczenia enjely1alnc i rcnto$e

3l l0 Świadczcnia społecŻne
852l6 Zasi]kistałe

-11!q Ślviadczenia społeczne

Zakup usługprzez iednostki samorzqdu lerytorialDegood innych jednostek
samor2ądu lerytorialnego
Różne opłat]' i skladki

l] ó4l.00
ll 64r.00
25.l?ó.00l 3 334.n0

s3

Dokonuje Śję plZ€niesicń wydatków nriedŻy dzialanji. rozdZiałami i parasrafanli

Dział
Rozdzial

s
Treść

ZwięksŻenia zm.iejszenia

010 Rolnictwo i lowicctwo
01008 \'lc lioracj e lvodne
4270 Zakup usług rcmontolvych
ó00 Transpo( iłq(zność

60016 Drogi publiczDe rninne
ó0ó0 Wydatk i na 4 kup} inwesl}c) ]ne j cdnoslek budżetow} c h

600l7 DrogiwewnetlŻne
4270 Zakup usług renronto\ych
Żlj00 Zaklp usłlg pozoslalych
750 Administra.ia publiczn.

75095 Pozostala d2iałahrość
4300 ZakLrp usłu! pozosla]ych
-5,l Bcrtliec/eń!l$o pUl'lic/ne i U(llron. pr/cc't po,' ross

75.1l2 ochohicze straże Pożarnc

r s 000,00
l5 000,00
r5 000,00
55 000,00
t5 000.00
rs 000.00
10 000.00
25 000.00
15 000,00
5 J00,00
5 :100.00

5 300.00
l8 .199.50

l8 499,50

7199,50
I I 000.00
i5 795,00

166 257 on

0,00
0.00

0,00
0.00

0,00

284 594,50
0.00

0,00
0,00

0,00
0.00

2820

1270
80r

80t0t

Dolac.ja celo$'a Ż budżetu na l]nansowanie hb dol]nansowanie zadań Zleconvch
do realizacji stowarzyszeniom
Zakup ustug rcnronto$f ch
ośl'iata i wychowanie



j020 Wydatki osobowe niezaliczoncdo\lynagrodzeń
40I0 wynagrodzenia osobowe pracownik !
1l l0 Sktddki na ubezpieczenia spolecznc
12l0 Zlkup nrłterialów i wyposażcnia
4410 odpisy na zakladowy fundus7 świadczeli socjalnych

80l0] oddzialy przcdsŻkolnę t! szkolach Podslawowych
4010 WynagfodŻenia osobowc pracowników

:1010 wvnagrodzcnia osobowe pracolvników
41 l0 Skł.dki na ube7pieczenia sPołecznc
.ł2l0 ZakuP nrateriałÓw i wypoŚażenia

'1i00 Z.kup uslug pozoslrlych
'1.1110 odPjS} !a Żakladow} fundusl świadczcli socjalnych

80110 Cirnnazjd
:]020 w)datki osobowc nicz.licŻone do wynaglodŻcli
40 1 0 wynagrod2e! in osobowe pracown ików
40:10 Doda!kow. wyDagrodzenie rocrne

'rl l0 składki |a ubezpieczenia spolecŻnc
r1120 składkina Fundusz Ptacy
1440 odpis} na z.kłado'vy fundLls7 świadczeń soc]aln),ch

80ll] Dowożenie UcŻniów do szkół
.10l0 Wynagrodzenia osobowc pricownikó\!
1010 Dodatkowe wynagfodŻenie tocznc
1l l0 Skhdki na ubezpieczenia spoleczne
.1120 Skladki na Fundusz Pracy
14.10 odpisy na zakladowy fundusZ śW]adcŻśli socjalnych

801 ]4 Zespory obsfugi ekonomiczno_adnrinistrac'nej s7kól
]2;l0 Stypendia dla uczniÓw

80lr1ó Doksztalcanie i doskonal€nie nauczycieli
4]00 Zakup usług pozostalych

szkole!ia pracownikó\ nicbędqcych czlonkaml kofPusu służb) cywilnej

.1?0() \icZalcżnic od rodzaju dzia]alności szkolcniowcj paragraften UwZględnia
ró$nieŹ wydalkj stanowiącc 

'!yplate 
\unagrcd^nia Ż lylufu unrów o d7ielo ]ub

urnó{ Żlecenia, których p17edmiolenr są sŻkolcnia pracowników'
{JS2 Iromo. spoleczna

85202 Donr)r ponrocy spoIecŻnej

4llo Zakup uslUg przeŻ.jednoslki slnrorzłdu terytoria]nego od innych jednoslek
sanrorządLr teNtorialncgo

8520,l Rodzinyzistępcze
] l l0 swiadczcnia społcczne

852l1 Zasiłki i ponloc \v nalLlrzc oraz skladki na ubezPiccŻcnia enrerytalne irenro\e
.] l l0 świadczenia społecae

852l9 ośrodki pomoc} spo]ec7ne.j
,1210 Zakup nratelialót! i s!posaże!ia
'1i00 Zakup uslug pozostalych

85295 Pozos1ała dziala1ność
j260 1nne fbflll} ponrocy dla uczniów
900 Gospodarka komun ln{ ioChrola środołiska

900]5 onviellcnic ulic, placów idróc
ó050 Nvdatki inwcŚvcvine ]ednoslek

$.r

2 ó00,00
l]9 800,00
t8 000.00
I 000.00
4 857.00

0,00

1:1:lll.00

6 000.00
I 100.00
4 9:|.00
I205,00
1674.00

1531,00
600.00
500.00

100.00

0,00

r 400,00

lr1ó 500.00
116 500,00
t02 799.50
99 799,5
I 000,0

ll ó90'0
t915.
,1500,00

5 770

600,00

520,00
29,00

9 400.00
9 400,00
I ;100.00

I .100,00

I .100.00

9 050,00
Ó Ll50'00

ó 050,00
0,00

0.00

.l 000,00
I 000.00

0.00

5 000,00
5 000.00
5 000,00

11100,00

1800,00

t500,00
t500,00
i 000,00

I000,00
2 750,00
2 750,00

0,00
0,00

wykonanic Uchwaly zleca się Wójtosi(nniny'

L]chwała wchodzi w życie 7 dnienr podiacia.

29.] 04{,50

ss


