
Uchwala Nr XXVI /I3712017
llady Gminy w Czcrminie

z dnia 31 marca 2017 r.

l /"lj :,l''lłl b]l ' łh L"''a\ ' j ful' :'l

NaPodsta\łicań'l3uŚt'2pkl4ustawyZdnia8marca1990r'oŚanrorzqd,iegminnynr(ljDZ'U.z2016f'pÓz.416zpóź.^'
znriananri) oraz art 247 usl. l iań' 236 i2]7 r6tarv} z dnia 27 sierpn]a 2009r' o finansach pUbliczn),ch (Ij D7' L] l20l6I' Poz'
1870) Uchwala si9, co następuje:

$l.l. Z$ieksŻa siś Plin dochodórv:

o iślotc l00.00 Ż1!a podslawie pisnra nr lłvl'] ll1' 1']'20l7 7 Podkarpackiego Ur1ędu Wojcwódzkicgo w RzeŚ7owie'
o kwot€ 261 924,00 zł nu podslarvic pislna nr I._vl 31 l 1.1.25'2017 z Podkarpackicgo Urzędu Wolelvódzkiego \ ltzcszowic'
o kwoL! 42 2'1ó,00 zł na podslalvie pisń]a nl l._V]'j 1 1 l' 1'i ]'20I7 z Podkarpa.kiego UrŻędu Wojełódzkicg() w ltŻcŚŻo\ie.
o kwotę 20 000,00 zl 71r'1odse!€k od lokat bankowych.

$2.l Zwięk5Ża sie plan riydalków:

okwolęl00'00ZłnapodslawicpismanrF_vIj1l1'1.j'20]7zPodkarpackiegoU'ęduWoje\łódzkicgowRzes7owie'
o kwote 2ó1924,00 zł na podstawie pisma nr F_VI'31ll'1'25'20I7 z Podkarpackiego Urzędu wojcwódŻkiego w Rleszowie'
o kwotę 42 2'16,00 zł na podstawie piŚfia nt I._v1'j l l l' 1'] ]'20l7 7 Podkarpackiego Urzędu wojewód7kiego li ltŻeszo\!ic.
o klvotę 20 000,00 zł Ż tyl odsetek od lokal bankoq}ch'

Dział
Kwota

Zwiększenia

758 lłóżnc .oZ1iczenil
758 l'1 ltóżne rozlic7enia l]nansowe
0920 wp]yty z poŻosl.lych odsĆteli
80l ośłirla i wychow.nic

80l03 oddŻiały prŻcdsukolne w szkolach podŚtwowych

20 000,00
20 000,00
20 000.00

261921,00
t09 7 t6.00

l09 7ló.00
l52 _śj2'00

152 512.00

2 67ó'00

z 676.00
:ll 246,00
,t2 216,00

.11 216.00
100,00
r00,00

100,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0.00

0,00

0,00
0.00

0,00
0.00

20.t0

20i0

Dolacjc cclowe otr7ymane l budŻ€tu pa]iŚwa na lcalizacje własnych Zadań
b]eżąc!ch gnrin (zwi!zków gmitr. Żwią7ków powiatowo_gnrinnych)

80l04 Iłzcdszkola

,0lo Dolacjc celo\le otr7y1nane l budŻelu paliŚsa na lealizacje wlasn}ch Zadań
bieżących snrin (zwi4zków gmin. zwią7ków powiatov'o_gnrinnych)
Itcilizacja Żadań wrnragających slosowania spccjahej organizacji nauki i nretod

30lł9 prac} dla dzicci w prŻcdszkolach' oddzia]ach pżedszkoln}ch w sŻkołach
pods(a\łowych i innych fornrach w}chowania prZcdszkohcgo

.o,0 Dor.'. L.cl^$e^r'.',,.'ne / bLJ/(lL D"1\rs. r. rc.,lr,i, e {lJ.n).h /ai"r
Li ..,c'.1,sL,',sjd/kok r r. /s,r..o{ to \idu J."nirn).1,

Es:l Eduktrcyjna opickn wychowawcza
854l5 Ponroc 1aterialna dla uczn;ów o charakterze Śoc.jalnynl

Dotacje celowe otrzymanc z budżeiu państwa na tealizację \łłisnych zadań
biśżacych gnritr (zlviązkóW gnrin' Zwięzkó\ł powiatowo gminnych)

855 Rodzina
8550] Kafta Dużej lłodŻjn}

Dotacje celowe olrzynranc Ż budżctu państlva na lealizację zadrli bicżąc}ch z
20l0 7akresu adnrnrislracji rŻądowej oraz innych zadali zlcconych gninie (7$iąŻkom

rllj '' /$ i'|/ko ll n^s l'll' " o_rlnilln' lll' L JLó'lln
Jlr 270.00 0.00

Dzia)

\ Zwiększenia

80l oświxti i *vcl'ow.nit 28{ 92:1,00 0,00



'10 l 0 Wynagrod7en ia osobowc pracowników
.l2 l0 Zakup malcrialów i wyposażenia
4]70 Zakup uŚług remonlowych

RealiŻacja,adań })nraglj4cych slosowania specjalnej organi],acji nauki
80 l 49 pracy d la dŻicc i w przedszkolach' oddziałach Przcdszkolnych w s,kolach

podslawowych i innyoh fornlach wychowania przedsŻkolnego

80 ]0l szkoły podśiwowc

Wynagrod2en ja osobowc pracowników
f, dukacyjna opicka wychowawcza

282 218,00
262.244,00

15 000,00
5 000,00

2 61ó'a0
2 676,4u

12 ?.46,00
42 2/ł6,oa
42 246,00

100,00
100,00
r00,00

0,00

0.00

'1010
E54

85415
3240
855

85501
4100

Pomoc maleriaha dla uczniów o charakterze socjalntm
stypendia dIa llczniów

Kada DuŻ€j liodziny

0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

śJ' Dokonu]c Się przeniesień \lydatków fiiedz} dzitłanli' rozdziałami i paragratimi:

Dzia!
RoŻdział

I
Treść

ZwięksŻenia zmniejszenia

600'1'r nsportilączność
ó00l'1 Drogi publiczne powialowe

2710

ó0017
1Ż7l)
700

700{5
4l0q
7S'l

15742

8l 10

Dolacja celo\!. na ponoc finansową udZiclaną nriędzyjednostkami sal!oźądu
lerytorialnegonadollnansowanic iłasnychzadań bieżących

60 000,00
l0 000,00

l0 000.00
30 000,00
l0 000,00

u 000,00
I 000,00
8 000,00

U,UU

0,00

40 913,00
]ó 02:]'00

r523.00
34 500,00

Żl 890'00
400,00

.1490,00

I J 17,54
1317,54

I117,54
l'71,32
85'6ó

85,66

85'ó6

0,00
0.00

0.00

U,UO

0.00

70 000,00

70 000,00

70 000,00
J8 911,00
i102i.00
l4 02:1.00

Zakup uslug remontowych
Gospodirka micszkaniowa
Gospodarka gruntani i nicruchomościami
Ząkup usług pozostałych
obsługa dlu g! publiczncgo
obsługa papielów wańościowych, kredytów i pożyczek ]ednos1ek samorz{du
terytoriahcgo
od:e l i oJ .dmur/.rdus)cl, papicro$ $inoccins)c1lub /d(iagll(1).h pr/c/
jcdnośkę samorządu terylorialnego kledytów i PoŻ}czek

80| oświata i wychołłnic
80l0l szkołypodstawowe
a0l0 \V\ trCrod/enir o.obo L prd.uqnikoq
4210 /dkr.p r Jre dl.w,s\r.\a/enia
42'0 Zdk.p u I'r9 rem"nr.{).h

Realizacja zadrń wymagających stosowania specjalnej organizacjinauki inretod

Rn r\o tr.) dli d/re.. r rnloo/ie/) s ,/kola.r, pod{isos)c1 !.nndr'dcn.l..(och-' '' ogihur,'/rblcr-)c1,. .ice.c1 rrolr ouJn)rh i ./kJld(h /dsodoq)ch o-./ ,/lol'ch
ańyst}cznych

:1020 Wydalki osobowc niczaliczone do wynagrodzeri
40 l 0 W) ńJElod/śni" o'UbU$( pldcusnll'o$
'l'10 Zdk.,p n,al-n.lou r \q nnrJ/enrd
4-l0 /JkJp ilUJLU$ d}Jakl)./n). h j (\l'Jże[
85I l)omoc \nol.(Żnł

852 lĄ ofodkj pomoc) .lolecŻle
4010 W) nd3roJ/cnid o,oboue traco$n.\ow
4410 odpisy na 7akładowy fundusz świadczet'] socjalnych
855 RodŻinł

U550l Ś$j"J./Jll'( s). 'osJsc/c
40 l 0 WynaglodŻcn ia osobowc pracolvn ików
;l440 odpis} na Żakładowy fundusZ świadczeIi socja1nych

x5sn) 'is "J./cn.., rod/inne. \$r. dc/ lle / rirndJs/- clim(nrd()inJeoori/ tlddkrri'_''- ubc/pLr/Lrr" (n(r)rr.Ic i rc rlo$c / ube/prec/enrd .polec/n(qu

4 890,00

2 890,00
2 000,00
I ll7,5.l
I117,51
I il7,5.l

0,00
171,32
85,óó
E5.óÓ

115.66



-4g1 
0 Lwynagrodz€nia!Ębqę pracown ików

$4. wykonanie Uchwały Żl€ca się wójtowi Gminy.

s5. Uchwała wchodzi \ł zycie z dnien podjęoia.

110 401


