
RADA GMINY
!V CZERMINIE

39-i104 Crermin
woj podkarpackre

Uchwala Nr XVI/79I2012
Rady Gminy w Czerrninie
z dnia 1ó marca 2012 r.

w sprawie zmiany UchwaĘ Budżetowej Gminy Czermin na rok 20! 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200l r. Nr
|42' poz'|59| z póź\' zm.) oraz art' 2II, art.212, art.2|4, aft.2|5, art' 2|'7, art' 235, art' 23,7 ' ar|' 23g us:llwy
z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr |51, poz' |240 z późn zm.) w zwią?kx z aft.|2|
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r _ Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr l57,
poz' l24l ) Rada Gminy w Czerminie uchwala, co następuje:

$l

W Uchwale Budżetowej Gminy Czermin Nr Xvn|/20I2 z dnia 3| sIycznia f0l2 r. wprowadza się następujące
zmiany'.

l. zmianę kwoty wydatków w $ l ust2:
- w dziale 0l0 ,,Rolnictwo i łowiectwo'' zwiększa się z kwoty 3,7,7 284 zł nakwotę 379 284 zł
. w rozdziale 0l030 ,'Izby rolnicze'' wydatki bieżące dotacja podmiotowa dla jednostek nie

należących do sektora finansów publicznych _ Izby rolnicze zwiększa się z kwoty 8 000 zł
na kwotę l0 000zł,

- w dziale 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'' zmniejsza się z kwoty 609 492 zł
na kwotę 607 492 zł

- w rozdzia|e 90003 ,,Oczyszczanie miast i wsi'', wydatki bieżące, wydatki związane z rea|izacJą
Zadań stafuto\ł,ych zmniejsza się z kwoty l32 000 zł na kwotę l30 ooo zł'

Szczegółowy plan wydatków:
- w dziale 0l0 ,,Rolnictwo i łowiectwo'' zwiększa się Z kwoty 371 284 zł nakwotę 3.19 284 zł
- w rozdziale 01030 ,,|zby ro|nicze', zwiększa się z kwoty 8 ooo Zł na kwotę 10 000 zł,
- w paragrafie 2850 ''wpłaty 

gmkj' na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%o uzyskanych
wptywÓw z podatku rolnego'' zwiększa się z kwoty 8 000 zł na kwotę lo ooo zł,

. w dzia|e 900,'Gospodarka komunalna i ocbrona środowiska'' zmniejsza się z kwoty 609 492 zt
nakwotę 60? 492 zł,

- w rozdzia|e 90003 ,'Oczyszczanie miast i wsi'' znrniejsza się z kwoty l32 ooo zł na kwotę
130 000 zł'

. w paragrafie 4300 ',zakup usług pozostałych'' zmniejsza się z kwoty |32 000 zł na
kwotę 130 000 z,l.

2. zmienia się $ 4 wraz załącznikiem nr l w t€n sposób, że $ 4 przyjmuje nowe następujące brzmienie:
,,Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:
a) naleiącym do sektora finansów publicznych w kwocie 693 0I3 zł zgodnię z załącznikiem nI l do
niniejszej uchwał,
b) nie naleĄc1m do. sektora finansów publicznych w kwocie 90 000 zł zgodnie z załącznikiem nr l do
niniejszej uchwały''

s2
Uchwała wchodzi w żrycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województrła Podkarpackiego.
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doUchwaĘ nr XYU79/20|2

RaĄ GmĘ w Czerminie
z dłia |6 marcaf0|2 r.

Dotacje udzie|one z budżetu gminy podmiotom na|eżącym i nie na|eżącym do sektora finansów
publicznych

Jednostki na|eżące do sektora finansów publicznych

Nazwa instytucji
dotacja

celowa pŻedmiotowa podmiotowa
1 3 5 6 7 a

1 40( 400023minny Zakład Gospodarki Komunalnej W czerminie (do ceny wody) 64 206,0{

852 85295Starostwo Powiatowe w Mielcu '1 585,0C

90c 90001Gminny zakład Gospodarki Komuna|nej W czerminie (do ceny ściekÓW) 156 492,0(

921 9210E3minny oŚrodek Ku|tury i Spońu w czerminie 204 230,0C

921 9211e3minnv Biblioteka Publiczna w Czerminie 't56 500,0c

Razem 1{1 58s,00 220 698.00 360 730.0C
Jednostki nie do sektora finansów

I 01c 01009lSpo.lki wodne 18 000,0c
01c 01030llzbv rolnicze 10 000,0c

YZr 92605
StowaŻyszenia -Upowszechnianie ku|tury fizycznej i spońu poprzez
;zkoIenie sportowe dzieci i młodzieży' organizowanie imprez spońowych
l|a mieszkańcóW gminy

62 000,0c

Razem 80 000,00 0,00 't0 000,0(
ogółem 191 585,00 220 698.00 370 730,0C


