
Uchwała Nr XXIIall7 /20|2
Rady Gminy w Czerminie
z dnia l4 grudnia 2012 r.

w sptdtie: .nian v hul:ecie gniny na rok 2012

Napodstawie ar1' ]8 uŚ.2 pkl4 uslav) z.lnia 8 marca 1990 r' o samorza3zie gminn)łn (i€dnolity tekst Dz. U. z 200l r' Nr l42
poz' l59l zpóżn' zmianami) oraz art 247 ust. l i at 2j6 i 2]7 ustawy Ż dnia 27 sierpnia 2009r' o finansach publicznych (Dz. U' z
2009r Nr l57. poz' lŻ4o zpóżn' zrn')

Rada Gmjny w cz€mjnie poslanawia, co następuje:

$l

l' Zwiększa się plan dochodów:
o kwotę 73 862 zł na podstawie pisma n. sT5/4822/]4g/BKU/l2 z Minisie.stwa Finansów,
o kwotę 5 000 Zł z tytrlł ponadpl3nowycb \łpbwów odsetek bankowych'
o kwotę l 300 zl z qfułu ponadplanowych wpĘĄłów na zezwolenie sprzedaż} alkoholi,
o kwotę 35 000 z] z |tułu refundacj;budowy kanalizacji'

Treść

Rolnictwo i łowi€ctwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Kwota I Kwota
Zwiększ€nia I Zmnieiszenia

35 000,00

t5 000.00
Dotacje celolYe w ranrach programów finansolvanych z udŻiałem środków

6207 europeiskich oraz środków' o których mowav art'5 ust'] pkt' 3 oraz ust' j pkt 5 i
6 rrstaYf, ]ub płafiości w ramach budżetu ś.odków europeiskich

'r^ 
Dochod} od osób pra$nych. od osób fiz}czn\ch iod innJCh iednosleA_' niepo\i.d.iąc)ch osobotlości pra$nej ora7$!dalkiz$iąZancz ich I'oborem

75n l8 
Wpb 

"J / in1). h opłil 'lJnos iac\Lh doLl'od} ieono'lek samor,?adLr

lery,londlne!o na po'js.a$re Jna$
0'ł80 wptywy Ż opłalZa Zczwolcnia na sprzedaŻ alkoholu

7580l część oświatowa subwencji ogó]nej d]ajednośtek Samorządu terJ,torialnego

2920 subwcncje ogó1ne ZbudŻetu państwa

758l4 Rózne rozliczenia finansowe
0920 PoŻostałe odsetki

73 862.00

73 8ó2'00

I 15 |ó2.00

$2

l. Zwiększa się p]an wydatków:
o kwotę 7] 862 zl na podstawie pisma nr ST5/'l822ll4g/BKU/l2 z Ministerstwa finansów,
o kwotę 5 000 zł z rytułu ponadpIanowych !Ęływów odsetek banko'lych'
o kwotę 1 300 zł z t),tułu ponadplanowych lvpły(ów na Zezwo]enie sprzedał alkoholi.
o kwotę 35 000 Żł Ż t}tułu refiLndacji budow} kanaliuacji'

Dzi,al
Rozdział

I

Kwota
Zwiększenia Znuiejsz€nia

ó00 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
42l0 Zakup malerialów i \rYposażenja
4270 Zakup usług remontoYych
700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

22 t12,00
22 I t2,00
7 I12,00

r5 000.00
:ś lśo'oo
35 750.00

0,00
0,00

0,00
0.00



q' g lq!"p !!Ę,9.!!]Łryt
,1J00 lakup u.tug po/osralych
6050 wydatki inwesrycyjn€ jednostek budżetorł}ch
754 Bezpi€cz€ństwo pub|iczn€ i ochron4 przecitYpoź€row8

75412 ochotnicze straże pożame

750,00
9 o0o,0o

26 000,00
s 000,00 0,00

0,005 000,00
4t70 w I 000,00

0.00

42t0 Zakup mateliałów i \ł}pos
zjkup usfug remontoĘych
oświata i wvchovanie

2 000,00
2 000,00

st 000.00
42'.70

qg1
80101 r8 000,00 0.00
4210 Zakup materiałów i w}Tosazenia

Zakup usfug remontowych
Gl,q'ą4a

10 000,00

s qsq,9g
33 000,00

4270
80110
4010

0,00
6 000,00

42',70 Zakup uslug r€montowych 27 000.00
s5l ]9ql9!!!q!s!"jŁ

85 l 54 
' 
Przeci\łdziałanie alkoholianowj

4210 Załup materiałów i wwosażenia

1 300,00

I 199'o9r
I 300.00

0,00
0,00

115162.00 0.00

s3

Dokonui€ się przeniesień wydatków między działarni' roŻdŻiałami i pamgrafami:

asl Ochrona zdrowit
x5 l5 l :1sŻlĆ7anle nżrkomżnll
4300 Zakup usług pozostałych

85 l54 Prz€ciwdziałani€ a]koholizmowi

I 509,00
0,00

I 509,00
240,00
240,00
269,00
456,004ll0 Skladki na ubezpieczenia spoleczre

0l0 Rolnictwo i łowi€ctwo
01008 Melioracje wodne
4300 Zakuo usłus Dozo I 000,00

3 000,00 0,00

80t oświata i wvcho*anie
80 l0 l szkoły podstawowe

4300 Zakup usług pozostałych
80t l0 cirnnazia

zakup mateńałów i w}posażenia

2 500,00 2 500,00

l ó45,00

4300 Zakup usfug pozostałych 900,00
łłofnoa'oze 

"ł,'u 
u" * e L'ai o*i

4700 szkolenia oracotłnjków niebedacvch członkami komusu słuŹbv c\'\łilnei
80l 13 Dowoz€nie u€zniów do szkól

80l 14 zespoły obsługi ekonomiczno_administracyjnej szkół

opłaty z t},tułu zakupu usfug tel€komurikacyinych Świadczonych w ruchom€j
publicn ej sieci t€lefoniczn€j

0,00 I 000,00

4120 składkj na Fundusz Pracv

I509,00

50.00



41',70 wynarrodzenia b€zosobowe t 10.00

200.00

42l0 7alup materialo$ i w)pg"aŻenia
4300 zakup usług pozostałycb
4410 Podróże słrżbowe kmiowe

460,00
939,00

4430 Rózll€ i składki ó].00
4700 szkolenia pracglników niebędących członłami koĘusu sfużby cywilnej
852 Pomoc społ€czna

85.219 ośrodki Domocv snolecznei
40 l 0 Ww'qodzenta osobo$e nracoMikóu

500,00
5q!!,0q ! qo,qq
600.00 600.00

600.00
4l l0 Składki na ubezpieczenia społecae qg0,g0

5 000,00 5 000,008!?e!
3260
42rO

Pozostała działalność
Inne formy pomocy dla ucaiów 5 000,00
ZakuD materialow i wv]osażenia 5 000,00

900 GosDodarka konunalna i ochrona środowiska 0,00 3 000,00
90015 oświ€tl€nie ulic' placów i dróg 0,00 3 000,00

u o00 004260
l7 767-0l t7 767-ll

\ 'onani€ Uchwary zleca się wójtowi Gminy'

Uchwała wchodzi w życie zdniern podjęcia
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