
Uchwała Nr XVII/83/2012
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 20 kwietnia 2012 r.

RADA GMINY
w CZERMINITI

39 3aą C'zermlt l
!vo, podkaroackr.

w sprawie: zmian w budzecie gminy na rok 2012

Na podstawie ań. l8 ust' 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminrrym (ednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr l42
poz. |59| z póżn. zmlanalni) oraz artf4,I !st. I Iartf36 i237 ustawyzdnia27 siefpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.IJ. z
2009r Nr l57, poz. 1240 zpófuI. zm,)

Rada Gminy w Czerminie postanawia, co następuje:
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l. Zwiększa się plan dochodów:
o kwotę 94 ó32 zł na podstawie pisma Nr ST3/4820l2l20|2 z Ministerstwa Finansów,
o kwotę 320 000 zł z tytufu refundacji budowy kanalizacji,

o kwotę 134 983 zł na podstawie pisma Nr F.vt.3l l 1' 1 ,17 '2012 zPodkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
o kwotę 6 000 zł na podsta\łię umowy z dnia l8 kwiętnia 2012 z Powiatem Mieleckim.

f Zmniejsza się plan dochodów:
o kwotę 66 748 zł na podstawie pismaNr ST3l4820/2/20l2 z Ministerstwa Finansów,
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l. Zwiększa się plan wydatków:
o kwotę 27 884 zł na podstawie pisma Nr ST3/4820/2120|2 z Ministerstwa Finansów,
o kwotę 320 000 zł z ltułu refundacji budowy kanalizacji,
o kwotę l34 983 Zł na podstawie pisma Nr F-VI'3l 1 1 ,| '|7 .2012 z Podkarpackiego UrzędLr Wojewódzkiego,
o kwotę 6 000 zł na podstawi€ urnowy z dnia l8 kwietnia 2012 z Powiatem Mieleckim.

Dział
Rozdział

6
Treść I(wota

Zwiększenia
Kwota

Zmniejszenia

010Rolnictwo i lowiectrYo 4s4 983,00 0,00
01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 320 000,00 0,00

6207
Dotacje celowe w ramach programÓw finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art'5 ust.l pkt' 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w lamach budżetu środków europejskich 320 000,00

01095Pozostała działalność 134 983,00 0.00

20t0
Dotacje celowe otrrymane z budżetu państwa na rea|izację zadai bieżących z
zakesu administracji rządowej oraz inrrych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami 134 983,00

756
Dochody od osób prawnych' od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawn€j oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 66148,00

7 5621UdziaĘ gmin w podatkach stanowiących dochÓd budzetu państwa 0,00 66 748.00
0010Podatek dochodowy od osób fizycznych 66 748,0Q
758 Różne rozliczenia 94 632,00 0,00

75801Część oświatowa subwencji ogólnei dla jednostek samorządu teMorialnego 94 632.00 0,00
f920 Subwencie ogólne z budżefu państwa 94 63f .00
9Zl Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000.00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 000,00 0,00

2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu teryorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań
qięzącyc!1 6 000,00
Podsumowanie 555 615.00 66 748,00
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Usiala się w dziale:

600 '.Tlansport i tączłtość,'' rozdział 60014 ''Drogi publicme gminne', wydatki w wysokości l9 680 zł na pomoc rzsczowądla
Powiatu Mieleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1152 R Borowa. Czermin - Wola Mielecka -Przecław w msc Czermin i
Trzciana

Wykonanie UchwĄ zleca się Wójtowi Gminy.

'hwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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4260 lakup energii 2 000,00

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 0,00 10 000,00

4300zakup usług pozostałych 10 000,00
Podsumowanie 27 590,13 27 590.13


