
-{'ł;l'j#'i" Uchwała Nr XX/98/2012
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 26 września 20|2 r .

v spfu,,ie. Żh1iah i! budżećie ghihy na /ok 2012

Na podstawie art' l8 ust' 2 pkl4 uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnynr (j€dnolity tekslDz. U' z 200] r. Nr l42
poz' I59I z póln- /mianami) oraz art 217 ust. l i an 2]6 i 2]7 ustawy Ż dnia 27 sier?nja 2009r' o finansach publicznych (Dz' U' Ż
2009r Nr l57. poz' lz10 zpóżn' zm')

Rada Gminy $'Cz€rminie postanaw]a' co naslęplje:

sl
1' Zlviększa się plan dochodóq':
o kwotę 20l z1 na podstawje pisma nr F_vI.31l1.1'56'2012 z Podkarpacki€go Urzędu wojewódzkiego,
o kwotę 80].90 zt na podstawie pisma nr F-vI.31l1.l '59'20I2 z Podkarpacki€go Urzędu wojewódzkiego,
o kwo1ę 8 200 Zł na podslawi€ pjsna nr F_VI'3l l l ' l.62.2012 z PodkaĘackicgo Urzędu woj€wódzkiego,
o ku'otę 2 500 Zł na podsla\łi€ pisma nr F V]'3l]].].65.20l2 z PodkaĘackiego Urzędu Wojewódzki€go,
o ks'otę j9ó z] na podstawie pism3 nr F_Vl'j l1l '1-ó8-20l2 7 Podkarpackiego Urzędu wojewódzkiego,

-'ku'otę l] 000 ZlZ tyt ponadplanowych odsetek od lokat bankowych'

2. Zmniejsza sję plan dochodó$.:

o kwolę 3 l ] 3 j4 z] na podstawje projeklu aneksu do umowy z województwen Podkalpackirn'

]' Dokonuje się prz€niesień dochodów niędzy działami' rozdziałami i paragrafarni:

Dzial
Rozdział

.\

Treść
Kwola

Zwiększsrlia
Kwota

Zrnniej s7-€nia

720 Inlbrmatyka 0,00 311334,00
72095 Pozoslała dzialalność 0'00 3l1 334,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udŻiałem środkós,
ó207 europe]skich oraz środków' o których mowa w ar1.5 ust.l pkl.3 oraz usl.3 pkt 5 j

6 usla$y, lub pła1ności ł' ramach budŻelu śtodkó$' €uropej skich 3l l 331.oo
758 Różnc roz|icz€nia 46 618'30 32 814y'0

75 8 l .ł RóŻne rozliczcnia fi nansos'e 46 6 1 8'30 3 2 8 14.40
0920 Pozostal€ odselki 13 000,00
.n-n D' "ficccloseol14nlne/ bud/elu pańnqa naredliZacię\la.n}ch addń

h(/ac}ch lmin \,,q..l/ló$ gmin) 12 814'40

... n Dotacjc celos'e otrzvmane z budŻetu państwa na realizację inwesĄ/cji i zakupów' inwestycyjnych własnych gmin (,wiązkólv gmin) 3j 618'30
80l ośrviata i wychow.nie 396'00 0'00

80195 Pozostała działalność 396'00 0'00
.n.n Dol (:( JLlo$e olr/} mdne./ budżerl pJn.is a nJ reall/dcJe $ lón}ch /ddan
-_ ' ble/q.v(ll1]mln t/uiąZkos gmln, Joo'on
852 Ponoc społeczna l0 901,00 0'00

Składkj na ubezpi€czcnie zdrowotne opłacan€ za osoby pobi€rajace niektóre
852 l .] świadczenia z pomocy społecznej 

' 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestnicŻale $' zajęciach w centrum inl€gracji społecznej' 201'00 0.oo

-o.nl)ol_.'iece|o$eoll/)n)dne/bud/cfupan'rqdnared'l/dc|ę$la.n)ch/adJll
hie/rclch rmrn !,,q (l^s grnin) 201,00

852]6 Zasiłki sl3łe 8 200,00 0.00

.n.n Dold. iC c( ll\\f olv) mane / budż<lu pan.l"a na reali/acje $ la.nych /adan_'_' 
bj(/Jc) ch gmin l,,u iąlkou gmin l 8 ]00,00

85295 Pozostała działalność 2 500,00 0.00
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,ł270 Zakup sh'g lemontowych
700 GosPodarkfl miĆszkanioł'a

?0005 Go'podurka gruntami i nieruchomościanri
6050 wldalki insćslvcyjńe j€dnostek budżetowych

'50 ĄdminicllłCia publicrna
]502] Użęd) gmin (miasl i ńiasl ńa prawach Powjatu)
12'0 73kLp lr1leriŻlóq i sylo.J/enid
11]90Zakup usług obejnlującycb wykonanie ekspe(yz, analiu i opinii

75095 Pozostała działalność
4100 $ )rasnrdzenia agencyjno-pro! izyj ne

801 oŚwiata i Bychovlanie
Eo l 0 l szkoły podstaY'ow e

] l-0 u'] lli.lnd/er d he/Ą'obote
,ł2 l 0 Zakup malenahjs' i lvyposże.ia
.ł2ó0 Zakup encrgii

8 000,00
8 000,00
8 000,00

t2 065,00
65.00

65.00
l2 000.00
l2 000.00
3 513,00
I5llpo

10.00

r ll?.00
l]0,00

l2 065,
l2 065,

0,

0,

\2

ll5l

.12'0 Zakup usług renrontowych
42E0 Zakup usłu8 zdrowotnlch
4]00 Zakup usłu8 pozostałych
1'110 Podlóż. służbowc kjjowe
łl]0 Różne opłalv i Śkładki

il75,00

I181,00
400.q01

E 345'5ó

l0 000

| 212,00
50,00

2 l9l,00
8 345,56

I 500,00

'1700 szko1en ia pracownikÓ! nicbędących członkam i korpuŚu Śłuby qvilńej
ó050 wydatki lwest-vc)'j ne jednoslek budżetowycll
852 Pomoc \polec/ns

l.,|.\qlaJ(/ 1iJ '.J/innę' 
jqiddc/el'ld / fundLVU ailnrńl"c)ineego Jla, skldd(l ąd-"'- 

"bc/pi.c/e 'ld emeqĄJIne I renlo$e / Ub(/Pi.(/cnk \Do'cc7ne8o
d l ''l \'lddkj lk Jb-/plec/e1lŻ \nÓlec/ne

'1120 składkina fundusŻ Pracy
.12 l 0 Zdkup matcriałów i s]'posażenia

4 J70 
opjJld / l) lLłL /al'Lpu usfug le'elomllńlk". }iń). h ;widdc/on\(h q sld.jondme|
publrczncl srecr teleronrcznel.

44lu PoJro/< JL/bosc kdJo$e
8j2l9 o(rÓdki pomocy społecznej
40l 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowc wvnagrodzenie roczne
]l lo skladki na ubczpicczenia społeczne
,{l20 składki na Fundusz Pracy
42l0 Zakup nrateriałów i syposazenia
r'80 Zdl up L.lLc /drouurn).\
1J0n Z"l up L'lug Du/".rdl)ch
4410 Podróże s]użbotle kmjowe

'14]0 Różne oplaty i Śkładki

s4

wykÓńanie Uchwał} zlecasię Wóitowi Gminy

Uchwała $,chodzi $' życie Ż dniem podjęcia'

I J9q,00
400,00

t?9,00
980,00

6 845,56
3 000.00

88,21

I 000,
500.0

6 845,

4 612.61

t100,00
512.ól
500.00

I 212 9t
500.u0

ss

2 044,

,1c "
il 'l


