
Uchwala Nr XXVI/13412013
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 2l marca 2013 r.

w s?rNie : znian w budżecie gminy na rok 20] 3

Na podstawie art. ]8 ust' 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoźądzie gminnyn (jednolity tekst Dz' U' z 200] r. Nr ]42
poz' I59l z póżl' zrir'i^nami) oraŻ ań 247 ust' l j ań 23 6 i 23 7 ustaw} z dnia 27 sierpnia 2009r' o finansach publicznych (Dz' U ' Z
2009rNr ]57. poz. l2Ą0 z póżn' zrr,]'')

Rada ominy w Cz€rminie postanawiaj co naslępuje:

sl
l. Zwiększa się p]an dochodów:
o kwotę 240 000 Żł na podstawie pisma nr DUSKŹ-I_590l_2_1/20] 3 z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji'
o k$oLę l 000 Zl ,/ I}Tulu dilosimy ni osP clermln'
o kwo1ę 37 600 zł na podstawie pisma nr F-VI'] l20' l'20] 3 z Podkarpackiego Urzędu wojewódzkiego'

2 Zmniejsza się plan dochodów:

( /otę l zł na podstawie aneksu do umowy nr 00l I2-692I_UM0900096/] l z samożądem Woj€wódzlwa Podkarpackiego'

o kwotę l l8 ó67 zł na podstawie pisma nr 5T3/4820/2/20l3 z Ministerstwa Fjnansów'

o kwotę l36 300 zł na podstarvie pisma nl F_VI'3l20' l '20l3 z Podkarpackiego Urzędu woiewódzkiego.
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l' _większa się plan wydatków:
o kwotę 24o 0o0 zł na podstawie pisma nr DUSKŻ-I-5901-2-l/20l3 z Ministerstwa Administracji i Cfryzac.ji'
o l$olę l 000 71 7 r},rułx daro$ i7ny na oSP C7ermin.
o kwotę 37 ó00 zł na podstawie pisma ff F-Vl'3l20'1'2013 z Podkarpackiego Urzędu wojewódzkiego'

2. Zmni€jsza się plan wydatków:

o kwotę l zł na podstawie aneksu do umo\'y nr 00I l2_692l_UM0900096/l ] z samorządem Województwa Podkarpackiego,

o kwotę 118 667 zł na podstawie pisma nr sT3/4820/2/20] 3 z Minjst€rstwa Finansów'

o kwotę l36 300 zł na podstawie pisma nr F-Vl.3120.].20l3 z Podkarpackiego Urzędu woj€wódzkiego'
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ieczenia emerytalne i rcntowe z ubezpiecz€nia społecnego
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Dokonuj€ się przeniesień wydatków między działami, rozdziałamj i paragrafami:
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' 'onanie Uchwały zleca się wójtowi Gminy.
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