
Uchwała Nr XXIV /I3z/2017
Rady Gminy w Czerminie

z dnia l0lutcgo 2017 r.

ł vr'ałie'zniahl b d:ećie qniĄ, na rck 2al7

Na podstalvie art' l8 ust' 2 pkt 4 uŚawy z dnia 8 tnarca 1990 r' o samorzqdzie gmi rym (tj Dz' U' z 2016l' poz' 446 z późn.

znliananri) oraz ań.247 usl' ] iart' 236 i237 ustawyzdnia27 si€rpnia2009r' o finansach publicznych (t i Dz. U' z20l6r' po,.
1870) uchwala się. co następuje:

lit.1' Zwiększa się plaD dochodów]

o kwotę 66 200,00 zł na podslawię pisnra F-vI'3 ]20' 1'20] 7 z Podkarpackiego UrŻędu wojewódzkiego \ł Rzeszowie'

2 ZnnriejsŻa się p]an dochodów]

o kwolę 80 55]'00 zl na podstarvie pisma ST]'4750'1.20l7 z MinisteŃwa lLozwojU i}'inansów'
o kwolę 2]2 ]9],00 zl na podstaw;c pisnra |-Vl'3l20'l.20l7 Z Podkarpackjego L]r,ędu wojelvódzkie8o w Rzeszo$ie'

Dział

-s0 Ądlninislr.cja pUblicznr
7501 1 UfŻędywojewódzkie

Dolac.je celo\!e otrzymane z budżelu palistwa na rcalizację zadań bieŻących Ź
2010 zakresu adminisltacji rŻądowei ora7 innych ,adań zleconych gnrinic (związkonl

gLni!. /s J/l,orn posrdl "\o-!lrirl\nr) uqa$ami
-'04' K\iLifikdc d su;skJ.\d

Dotacje celowe otlzynrane z bldżefu państwa na realizację zadali bieżących z
20l0 zakresu admnristracji rządowcj oraz n ych zadań zleconych grninie (7wi4zkonr

gn) n' /$ lJllon n^$ lJlo\v^'tl1il lD l. ' 
l' J.śilll

_-- Dochod} od o\ób |'rł$ n}Ch. od n.ńl' lil}c/n}ch i od inn}ch jcd U.leL

'" nieposiadajątrch o.obowo(ci prasnej orł, $ldalki /tiAŻ.n., ich poborem

-śo' l d/lal) gm 1$ n^d||ka.h.li1,$jic\.l'oo-hodblld^l''D'r.lsd
0010 Wprywy, podatku dochodowc_go od osób fiz)czn}ch
758 Różne rozliczelił

75801 CŻęść oświatowa subwencji ogólnej dlajedDostek samorzqdu tcrytorialnego

2920 subwencje ogólne z budżetu pańŚw.
852 Pomoc społecznn

Skladki na UbeŻpieczenie zdrowotne opłacanc za osoby pobicraJące nieklóre
85 2 l ] świadcŻen ia Z pomocy społeczne i. n iektóre św iadczen ia rodzinne oraz za osoby

uczcŚniczqcc w zai9ciach w cenlrum integraciispo}ecznei
Dotacje celowe olrŻyn]anc z budzctu państwa na rcalizację zadali bieŻących Z

20l0 zakrcsu adminjstracji fzadolvej oraz innych 7adań zleconych gnrinie (związkolr
grr. 

'. 
/ irlkorr p"\iir"$"-rn,in 

')rnl 
r.{dbrlii

'){|'l| 
Do'Jlecelo$eol'/)|l'a1</b'oŻelun. 'l$lnlre'll /-]e$ll' J.l'lddJn
bic/l.\ch gln'l' '/slU/kós "l1ir' / i"/\o$ po i'll' $J-"millll).\l

,rr.o /a..lki"krc'"uu..tluq( iporn' c $ rirrur/( Ji r/.kla.lkiria Lt'(/t'.e.,( 
'id

Pme^l3lńe irenlo\ve

,', ,' Dol,.le ' <lose olrz1llJne / qJdŻelu ri1.\_ l. rei i/i.'r {l' 'n).' /Jo_''
biJ/,1.).h grnir r/si.t/k"$ g,,.n. /s.r/kis pusi"ru$u-gn,ii r)(h,

2030

lJ5228

100,00
0.00

100,00

100,00

0,00
0,00

0,00

0.00

66 t00,00

4 200,00

'1 200.00

0,00

1100,00

1t00,00
6 300.00

493,00
493.00

191.00
0,00

1351,00
I i51,00
I i5t.00

19 ŻoŻ,o0

19 202,00
79 202.00
,l100,00

:100.00

:100,00

3 700,00

I700,00
0,00

000

Dotacje celowe otrz}nlane z budżclu palistNa na rca]izacJg tłasn}ch zadań

bicżących _gmin (zwiłzków gnlin, zwi4zkórv po\iatorvo-gn]inn}oh)
I s J!, oprek.,nc/e. .TeL .,lr.r)./ne .ru-rop e,ur'./e



Dotacie celowe olrzymane z bldżetu państwa na realizację zadań bieżących z
20l0 zakresu admiDistraciirządoweioraz innych zadań zleconych gminie (związko]n

Dotacje celowe otrzynlane z budżetu pańslwa na zadania biezące z zakresu

),,,.n adn ,nr,rrJ. r r/Jdoqe: /le..ne sminon '/$i./korn ts.nir. /\iillorl poqidro$o.
glll'ln)llll' /w:q/dll( / lśalj/dc_q s$lddc/enia q)'howd$'/ego.llnosiqleg'

Pgrnor pąi!t!ą ! !yrŁq!}!ąniu dzieci'

Rs5nrS$;ddJ/.nidrod/inne.ss.ddlzer)re/lunduc/udlrmenlac)neloora/.llsdkrna'__' Ubę/plec/el l'l ereĄlalne i renlo$e / llbe/nie./enid'pole-/nego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rcalizaoję zadali bieżących z

20l0 zakresu adninistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw;ązkom

ó 800'00
54 000,00 0,00

54 000,00
0,0q 227
0.00 3l

33

0,00

800,00
r00.00

100.00

700,00

"2.l ' Zwiększa się plan wydatkówl

o kwolę 66 200'00 z] na podstawie pisma F'v1'] l20' l'20]7 z Podkarpackiego Utzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie'

2' Znnriejsza się plan \łydatków.

o kwotę 80 553,00 zl na podstawie pisnra ST3'4750' l.2017 z MinistcBtrva Rozvoju iFinansólv'
o klvotę 232 ]9]'00 zl na podstawic Pisma F-VI'3]20.l.20I7 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie'

tq4 700,00

Dział

6

Treść
Kwola

Zwiększenia

7s0 Aqninis!r{.j'r pqb!iczla
750l l Urzędywojewódzkie
40]0 wynagrodzeniaosobowe pracowników

7504s Kwalifi kacja wgjskorva
rłj00 Zakup usłu8 pozoŚałych
80l oświ.ta i wychowinic

Realizacja zadań wymagających stosowania Specjalnej organizacjinauki imetod

^ , -- prdL\ dli d/icci i rnl"J/ie/' s (/kolach ooo.rJwow)cl. g nna/iacl'. lr.eJcl
uortu 

ogolno',,,'ul.n.y.L. liceaci' profilo""r'1.h i .zkoldcn /d;odoq.. h oraT .zkold.h
aJrysr)c/r). h

40]0 \ł }ndgroJ/cn'd osobJ$< pld.osnikós
8!! Pg!!q!.p!19!.,!4

Skladkina ubezpieczenie zdrolvolDe opłacane za osoby pobicrajłcc nicktórc
852l3 świadczcnia z pollocy społecznej, ni€klóte świadcŻenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zaięciach w centrum inte8racii społecznei

' 
lr0 \klddkind ube/p.ec/en.e /drcsolne

4'q s\l!!\ll1,lrt!lpl!!19!e 4!!ot!9UE
--... TdsilkiokresJqe. celowe r oomoL $ narur,,e oraz.kladk. na L,be/pre./enr.

emer!r.lne r renroue
ill0 Swiadczeniaspoleczne

85216 Zasilkistale
:iió s".a.,*i..-l".,*

35?28 q!Ł!g] opi9kuńcze i specjalistyczn€ us\8iopiekuńcze
4300 Zakup usług pozostalych

852.]0 Pomoc w zakrcsie dożywiania
l260lnnr form) pornoc) dld u./nio$
855 Rodzina

SSSOr *iA*"i" "i"t """"-"
3I l0 swiadczenia społeczne

t2ł'qq
193,00
491,00

0,00

80 553,00

100,00

100.00

I700,00
I70{,00

0.00

0,00

0.00

227 800,00
33100,00
33 100,00

r0q,0q
0,00

r0g.gq
100,00

0,00

!,!!r !0 !!i.q!
80 553.00

ó6 100'00 4 100'00

4 200,00

'1 200,00

0,00

I ioo,0o
I I00,00
6 800,00
6 800,00

5rl 000,00
54 000,00

q,00

. 0,00



".." s{ 'ddc/enid lodzil)ne' św.ddc7ell.e 7 fundu '/J dl.menla.\jnego o.c/ "Llddkj nl
" "''lbezpieczen c elnerrłJlne irenlo$e / ube/p e./elid ' polc./llcgo

I I l0 Swiadczenia

n,00 ra4 700,00

s], Dokonuje się przeniesień $fdatków między działami. rozdzialami i paragrat'ami:

Dział
Rozdzial

(
Treść

Zwiększe ia Zimiejszenia

| ó00 T'Jnsporl iląCzność
I r,ou lr, o,"gip"b.i",""."'i-"
| ('0u0u.J,\ind/dkdp)i,,$(sr)()jn(j(Jnu,r<kbJ.l/er"s)ch
| ó00]7 Drogj weqnęlrŻl)e

| ł: o zorup. ''".'ln$ l w)pca,żelll.

I dtoo /"\up u luts po/o'Ld\.h

| 700 Go\podark miesŻLanio$a

| _00or 
Co"nndJrŃa 8nlrlilni i 1ien.chomo\.idlni

I a2l0 zolup u.lug rclronru"lrh
-50 rdlninillrscj. publiC/nł

| -502 r Ur/eJ) snrin, rnidn lnrasr nd pta$JL h pos aru )

I dJ'łn odplJ\ 1a /a\lJdo$) lundL'/ '$iddc/cń \o-]d]n)(ll

I a"uo si 
^o 

enrJ pra.o$n \os n;cbcJ ..j-ll ./lunh"mi korpu.u du/h) c)qrl .el

l 7ś0łlP,',tJ]lA,l/i^li]n^'.
| ł,oo u 

'lup 
.''ug po,"'l"5.L

| -5a Be/piec/(ń.'to public7nc iUchro'{ przt(i$pożalowł

I zsłl: oelornicze srraze pozarne

I l2-0 ,/akrp J.l,r. rernnro$)ch

| 4100 ,/atup u,tuts po/o.Ld\-h
I U0o0 \\}dal"lnd,,JkLl|) inse-).)|lejed1c{ekoJd,żelou).h
| 80l oświ'la i$}cho$łnic
I solot szl,"ty poa,roq""e

| óol'l \\ )1aglod/e1ll " "."se p_.co$nilo$
I al00 Zaklrn Uślug noznslJbch
I sullo r ti'nn', u

| łolo tł;l'o3lo.lz<l'i"o'obo!ipldcosll!!'Jt
I redli/dc d /dddn hynraeajac).1 .ro.osa1,d .|.e. alnero-sini/aci ,aJ\i i m(r"J

| 80lJ0 prJc) .lld d/icci s plleJ'/kU]d(h' UJJ/.dla.h plled.Ż^o.n)'h q ./lolJ.h
podstawolvych i ilnych formach wychowania przedszkolncso

I l0l0 \!)nig'od/cn a o'obo$c prdcosnikos
] Rea]iŻacja,adań wynragających stosowania spec.jalnej or8anizacji nauki i nlctod

| ,n,,n poct J.o.lzi..rimlod/ie/) q s/koldch pod-rqos)ch. Bimn,/r'r n lrcei.h

I golnokvril-4-)ch. li.cdch profil"sdn)rh i 'zk"la.l zauodouy.h ordl ./kolJch
arlysr!cznych

rl0 1 0 Wylagrodzen ia osobolve pracown ików
851 Ochrona zdro$ia

8! l !1 PlzeŁiwdziałanie alkohoIizmos'i

'1190 Nagrody konkursowc

'12I0 Zakup mate.iałów i wyposażenia
900 GosPodarka komun !'ł ioChrona środoyisk

90002 GoŚpodalkaodpadami
42l0 Zakup nrateriałów i wypos.żc!i!
4]00 Zakup usług pozostałyclr
41] 0 Podróże służborve krajowe
4440 odpisy na zakładowy fuDdusz świadczeń Socjalnych

4 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000.00
2 000,00

!3 qq,q0

l3 000,00
ti 000,00
3 883,00

883.00
881,00

I000,00
3 000.00

J8 9,17,00

l8 9'17,00
3, 947,00

t5 000,00
1 000,00
4 000.00

4 000.00
0.00

0,00

0.00

ł0qq'q0
3 000,00
I000,00

27 370,00
2 000,00

500.00
9t.00

I 409.00
2l170,00
23'370,00

2 000,00
0,00

2 000,00

2000,00
0,00
0,00

88J,00
881.00

883,00
0,90
0.00

2 500,00
2 500.00

2 500,00

58117,00
22 501,00
22 503,00

r0 000.00
t0 000,00

8104.00
8 101,00

l7 8Żl0.00

l7 840.00
3 000,00
I000,00

i 000.00
Ż7 370,00

2 000,00
500,00

t 500.00

21170,00
4700 szkolcnia pracowników niebędąoych członkanri korpusu służby cywi1nej

9000!_qchry!ąpowiet!Ża 9!n19!fe!y!z']ęgo ] !!in]ą!u
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych



ó059 wydatki inw€stycyjne jednostek budżetowych 23 370.04

90015 oświetlenie ulic. olaów i dńs 2 000-00 2 000.00
4260 2 000.00
4270 ZakuD ustus remontowYch 2 000.00

94 200.00 94 200.00

s4. wykonanie Uchwafy zleca się wóJlowiCmin}'

s5' Uchwała wohodziw życi€ z dni€m podjęcia'

a


