
Uchwała Nr XXVllll153/2017
Rady Gminy w Cze rminie
z dnia Ż czerwca 2017 r.

|, slta|ie: .nk], \, bud:etie gniry hą |ok 2al7

Na podstawie arl' ]8uś'2pkl4usta$lrzdnia8 marca 1990 r' o sa'norządzie gminnym (l.j Dz U z 20ló r poz'116zpóźń'
7mianami) oraz ań' 247 ust l i art' 2]6 j 2]7 uslawy z dnia 2 7 sierpn ia 2009r' o fi nansach publioznych (1j Dz. U' z 20l6r' poz'
l870) uchwala się, co nastepllje:

sl'l' Zwieksza sie p1an dochodów:

oklvotel0j6,00ŻłnapodslawiepismanrF_v]'.]lll]ó4'20l7zPodkarpackie8oUrzęduwojewódzkicgo'

2. Dokonu]e się przeniesień dochodów miedŻy działani' mzdziałaDi iparagral'ami:

$2. ZwięksŻa się plan wydatkó\ł:

o k\łotę l 036,00 zł na podslawie pisnla nr F_V ) '3 l l l ' l '64 '20 l 7 z PodkarPackiego U rzcdu Wojewódzk iego

s3. Dokonuje się przeniesień wydalków nriędzy dzialanri, rozdziałami iparagrafami]

Dzial

Zwiększenia zmniejszenia

750 Administracja publicŻna
7501 ] UIzędf, wojewódzkic

Dolacje celowe otrzymanc z budżelu pańslwa na realizację zadań bicżących z
20l0 zakrcsu administracji rządowej oraz innych zadań zIeconych gminie (Żwiązkonr

-nrn /u1?/konr oosrcru$u-om 1,)rU Js,i$dFI
900 Gospodarka konrunalna i ochrona środowiska

r)000: uo\podiha oonadam.

)//n D^ld.Je oll/)llldne / pdllJsos)ch nlndll'/) celo9)]h na lśd]i/dc ( /adcl
' ' '" biś/dc).h lcdno 'el 'ellol l l'ndn.oh pLbli./n)ch

srodkiotfzyman€ od pozostałych j ednostek zaliczanych do sektora finansó\!
2460 publicznych na realizacje zadań bieżacychjednostck zaliczanych do sektota

fi|anców nllh]iĆ7nv.h

I 036,00
r016.00

t036,00
1l057,70
l3 057,70

0,00
0.00

t3 057,70
l.l057,70

l3 057.70

l] 057.70
t4 093-70 r.) 057.70

Dzial
Treść

Zwiększenia

7s0 AdmiDistracja prbliczn
7501 1 Urzędy wojewódzkic
10l0 WyDagrodzen ia osobos e pracowników

I

I

I

036,00
qlq,00
0jó.00

0,00
0,00

1 016,00 0-00

Dział

6

Trcść
Zmniejszenia

ó00 Transport i lączność
ó00 l1 Drogi pu bliczne powialo!łe

rTto Dord.ia -e.o$i nJ ponroc fi dn."qa Jd/ielini m ed?) redno'r".ni
leqĄori'l' ego nd lUlndn.osdrh $l'l.n\c\ /dddn oie/d.)ch

600l7 Drogi wewnętrzne
42]0 Zakup ma1eliałów i wyposażenia
4270 Zakup uslug remontowych

95 500,00
6 500,00

ó 500'00
89 000,00
]lr 000.00
67 000,00

0,00
0,00

0.00



187 750,00 187 7s0

4300]Zakup usług po4qslałych

700 Gospodarkr mieszkrniowr

4270 Zakup ustug remontowych
T50.Adninistrrcjr]Jubliczna

75022 Radv smin (miasl i miaŚt Óa nrawzch nnwi

7502J U n (miast i miast na prawach p.wiatu)

1?!!]z4kup materiałów i wyposażenia
4300

!0l oświata i wychowinie
80101 pods!a!9y9

4210

4 000,00
5 000,00
5 oqqqql
5 000,00

0,qq
0,00

J 000.00

sł. Uchwała wchodzi\ł życie z dniem podięcia.
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