
Uchwała Nr XVIII/88/2012
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprąwie: zmian w budżecie gniny na rok 20I2

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 4 usta\vy z dn ia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (ednolity tekst Dz. U. z 200l r. Nr 142
poz. |59| zpóżn. zmianami) onz artf4.7 lust. 1 i artf36 i 23.7 ustaw z dnia27 sierpnia2009r, o finansach publicznych (Dz.U. z
2009r Nr l57, poz. |240 z p6żn. zm.)

Rada Gminy w Czerminie postanawia, co następuje:

s l

l. Zwiększa się plan dochodów:
o kwotę 75 000 zł na podstawie umowy Nr GG.I.7l52.l2.5.2012 z w ojewÓddwem Podkarpackim,
o kwotę 6 900 zł f tytułLl sprzedaży drzewa,
o kwotę 328 146 zł na podstawie aneksu do umowy Nr SI.uI.0784/l -l35/l0 z Województwem Podkarpackim,
o kwotę ó90 000 zł na podsta\Ą'ie pisnra wFoŚ.Gl.Dw.402 /0zz/12 zwojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,

-.l 
kwotę l23 5l0 zł na podstawie aneksu nr UDA-POKL.07.0l.0l.l8.045/08-06 do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy'

s2

1. Zwiększa się plan wydatków:
o kwotę 75 000 zł na podstawic umorvy Nr GG.l.7152' l2.5.20|2 zwojewództwem Podkarpackim,
o kwotę 6 900 Zł Z tytułu zwięl(szenia doc|rodów ze sprzedaży drzewa,
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Podsumowanie 12f3
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I 17 300.00



o kwotę 328 146 zł na podstawie anelśu do umowy Nr sl.In'o784ll - 135i 10 Z Województwem Podkarpackim,
o kwotę 690 000 zł na podsta\Yie pisn]a wFoŚ'GI'Dw.4o2l022/|2 z w ojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
o lś otę l23 5l0 zł na podstawie aneksu nr UDA-PoKL'07.o l.o l - l8-045/08.06 do umorvy z Wojewódzkim Urzędem Pracy'

Dział
Rozdział

$
Treść Kwota

Zwiększenia
Kwota

Zmniejszenia

010Rolnictwo i lowicctwo 75 000,00 0,00
01042 z pt.odukcj i gruntólroĘch 75 000,00 0,00
6050 budżetowych 75 000,00
700 mieszl €łio}va 6 900,00 0,00

70005 rka grLlnrlrmi i nierrtchomościami
inW€stycyjne jednostek budżetowyct

Pozostała dzjalaIność
inwestycy'jne jednostJk bLldże-lowych

, _6 900,00
ó 900'00

0,00
60s0
720 328 146,00 0,00

72095 ' 1Łu!.qs
328 146,00

0,00
6057
754 Yo-pttbliczDe i ochrona przeciwpożarowa ó90 000'00 0,00

'15418Usuwanie skutltólvtlęsk ży.wiołowych 690 000,00 0,00
6060 ry :a!py -!qMestygyi!9j edng!!*Elze!9jrych ó90 000'00
852 leczna _ -1_23 510,00

- . ]Ł3!l!,0q
55 907 ,90

oŚrodki polnoc-y-spotecznej 
-

Wynagrodzenia o-sotowe pracowników

0,00
852t9 0,00
4017
40t9Wynagrodzenia osobowę pracownJków 2 959.85
4047 Dodatkowe wvnalrrodzenie roczne

Dodatkowe wynaq|'odzenię roczne
574,71
189,f54049

4t t7 Składki na ubęzpieczenia społeczne t0 460,38
4tt9 Składki na rrbezpieczenia soołeczne

Sk'ładki na Fllndulsz Pracy 
- -

Składkj na Ftlnc|Ltsz-Pracy
Zakup materia|órv i wyposazenia 

-
Zakup matella tów I yyŁ9jg4!!a

s53:7!
I 079.014127

4t29 t1,t2
_ , !!:lq

60,23

42t7
4219
4307ZakupusŁrg_pozostałych 

- 43 573,19
4309 Zakup usł!91ozosta,łyclr - 2 306,81
444',1cdpisy na zal<łaclolvy fu ndusz ś!'a!9?Ąs!E4Ę9h | 56'7 ,04
4449 cdpisy ng zakladouy funduw śyrat4q59q!4lqych 82.96

Podsumowalie 1 223 556,00 0,00
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Dokonuje się przeniesień wydatkÓw między dzia|tami, rońziałami i paragrafami:
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rniast i wsi
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Skład\i-na Fundrrsz Pracy
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Podsumowalie

Wykonanie UchwĄ zleca się Wójtolvi Gminy'
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4300
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PR.Z-E\ryo-"T.,. 
'fię."" 

rrrr/Z'''"u

4144,00

l5 100.00
l5 I00.00

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


