
Uchwała Nr XI/46l2011
Radv Gminv w Czerminie

w sprqwie: złł|iąn w budżecie gminy na rok 201 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (jedno|ity tekst Dz. U. z 200l r. Nr l42
poz. |59| z póżn. zmianami) oraz ań 24'| ust. I i art236 i23,1 |Jstawy z dnia27 sierpnia 2009r' o finansach pub|icznych (Dz. U. z
2009r Nr l57, poz. 1240 zpóżn, zm.)

Rada Gminy w Czerminie postanawia, co następuje:

s l

l. Zwiększa się plan dochodów:
o kwotę 25 000 zł z tynlłu podatku od śroków transpońo\łych,
o kwotę 10 000 zł z tytułu opłaty eksp|oatacyjnej,
o kwotę 2l 000 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy z Województwem Podkarpackim z 6 p aździernika 20| 1r.
o kwotę 4 l00 zt na podstawie pisma F.vI'3l 1 l ' l.7 5.20|| zPodkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,

" kwotę 30 87l zł na podstawie pisma F.vI'3l l l.l.78.20l l z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
..a kwotę 1 1 000 zł na podstawie pisma F.VI.31 l l.l.19,20|| z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Dokonuje się przeniesień dochodów między działami, rozdziałami iparagrafami:

Rolnictwo i lowiectwo 21 000,00 0,00
2l 000,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieĄce realizowanę na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami'samoŹ4! terytorialnęgo
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

2l 000,00

osobowości ł}viąąą!! !!9!1.p! lsten 35 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilno-prawnych olaz podatków i opłat lokalnych od osób

75618

25 000,00
25 000,00

10 000,00
l0 000,00
2f 424,00
t0 100,00

0,00

ębp!9ątlgxj]Lej-

ośrodki 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżefu państwa na rea|izację własnych zadań

z dnia 26 paździenika 201'| r.

na Dodstawte ustaw

bieżących gmin (zyią4@W€rn!)
q!!y"!'rą.!grrqrŁ!!ą,!'yya!9!ry"h .
Dotacje celowe otrzymane z budŹętu państwa na realizację zad,ań bleżących z
zakresu administracji rządowej oraz irtnych zadań zleconych gminie (związkom

ustawami

Dotację celowe otrzymanę Z budżętu państwa na realizację własnych zadań
związkÓw gmin) '-

otrzymanę z piRstwa naieal izacJę w,łasrrycń za-lań

Lłlan)g,'qakrsste kt'lt!Iy!ry9!4ą
Dotacje celowe otrzymane z budżętu państwa na realizację inwesĘcji i zakupów

0,00

l0 100,00
5 000,00

5 000,00
'7 324,00

112!109,
23 547,00
23 547 ,00

23 547 ,00
190 000,00

0,00

l9o ooo,oo

190 000,00
190 000,00

190 000,00

'75616

inygh własnych gmi! @lą"\Qyg-Ln)
0,00



6330Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i Zakupów
inwesĘcyinych własnych gmin (związków gmin) 190 000.00

. Podsumowanie 291911.00 190 000,00
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1. Zwiększa się plan wydatkÓw:
o kwotę 25 000 zł z tyfułu zwięszkenia dochodów z podatku od śroków fiansportowych,
o kwotę l0 000 zł z tyfufu zwięksmia dochodów z opłaty eksploataryjnej,
o kwotę 2l 000 Zł na podstawie aneksu nr l do umorvy z Wojewódfwem Podkarpackim z 6 pażdziemika 20l lf.
o kwotę 4 l00 Zł na podstawie pisma F.vI.31 1 1' l.,7 5.20|| zPodkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
o kwotę 30 87l Zł na podstawie pisma F.vI'31 1 1.l.78.20l l z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
o kwotę l l 000 zł na podstawie pisma F.VI.3111.l.,79.20|| zPodkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

Dział
Rozdział

6
Treść Kwota

zwiększenia
Kwota

Zmniejszenia

010Rolnictwo i lowiectwo 30 000.00 0,oo
01042 Wyłączenie z produkc-ji gruntów rolnych 30 000.00 0,00
4270Zakup usfu g remonto\łych 30 000,00
600Transport i lączność 13 750,00 0,00

ó00l6Drogi publiczne gmirure 13 750.00 0,00
4270Zakup usług remontowych 13 750.00
852 Pomoc spoleczna ff 4f4,00 0,00

852t9 ośrodki pomocy społecznei l0 100,00 0,00
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000.00
4300Zakup usług pozostaĘch 4100.00

85278Usuwanie skutków klesk zr,ryiołowvch s 000,00 0,00
31 10 Świadczenia społeczne 5 000,00

8529sPozostała działalnośó '7 324,00 0,00
3260Ime formy pomocy dla uczliów '7 324.00
854Edukacyjna opieka wychowawcza f3 547,00 0,oo

85415Pomoc matedalna dla uczniów 23 54'7,00 0,00
3240SWpendia dla uczniów 23 54'7,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow€go 12 250,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kulfury, świetIice i kluby t2 250,00 0,00

2480Dotacja podmiotowa z budżefu dla samorządowej instytucji kultury t2 250.00
Podsumowanie 101 971,00 0,00

Dział
Roz,dział

{
Tręść Kwota

zwiększenia
Kwota

Zmniejszenia

010Rolnictwo i lowiectwo 7 000,00 7 000,00
01008Melioracie wodne 7 000,00 0,00
4300Zakup usfug pozostałych 7 000,00

01010lnfrastruktura wodociagowa i sanitacvina wsi 0,00 7 000,00
6050Wvdatki inwesrycvine iednostek budżeto\a"r'ch 7 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 33 496,00 t8 996,00

70005Gospodarka $untami i nieruchomościami 33 496,00 l8 996,00
4260 Zakup energii s 000,00
4270Zakup usług remontowych l8 996,00
6050Wydatki inwęstycyine iednostek budzetowych 28 496.00

/50
Dochody od osób prawnych, od osób fiZycznych i od innych jednostek

ni€Dosiadaiacvch osobowości prawnei oraz wydatki zwiazane z ich poborem 3 s00,00 3 500,00



obsługa papierów wartościowych, kedytów i pożyczek jednostek samorządu

odsetki i dyskonto od skarbowych papielów wańościo\ĄTch, kedytów i pozyczek
oraz innych instrumentów finansowych, zrviązanych z obsługą długu kajowego.

odsetki od samorządorłrych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez

Kultura i ochrona dziedzictwa

rsr tsł'oo

35',7 t34.00
357 134.00

Dotacia celowa z budżetu na fnansowanie lub dofinansowanie zadań zleconvch

należności 3 500.00
3 500.00

3 500.0c
340 000,00

340 000,00

0,001 25

Pomoc
Pozostała działa|ność

Wykonanie Uchwały zleca się wójtowi cminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

0,00

ł5t 3qq0q
351 384,00

5 000,00
34ó 384.00
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