
Uchwała Nr XXVIal$/Ż0l3
: , Rady Gminy w Czerminie

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sptNie: znian w budzecie sniny na rck 2013

Na podstawie ań. l8 ust' 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (jednoljty tekst Dz' U' z 200l r' Nr l42
poz' l 59 l z późn. zmia'am i) oraz art 247 ust' l i art 23 6 i 23 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r' o finansach publicznych (Dz. U ' z
2009rNr l57, poz' 1240 z późn' zm')

Rada Gmjny w Czerminie postanawia, co następuje:

sr

l. Zwiększa się plan do€hodów:
o kwotę 22 000 zł na podstawie pisma nr wFoŚ'Dw4o2/l35/13 z wojewódzkiego Funduszu ocfuony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
o kwotę 6 000 zł na podstawie umow} z dnia 24 kwietnia 2013 r. z Powiatem Mie]eckim,
o kwotę 39 500 zł na podstawie pisma ff F_Vl '3 1 l l ' l 8 '2013 z PodkaĘackiego Urzędu Woj ewódzkie8o'
o kwotę l50 775'33 zł na podstawie pisma ff F_Vl.31t l' l9'20l3 z Podkarpackiego Urzędu Woj€wódzkiego'
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l' Zwiększa się plan vydatków|
o kwotę 22 000 zł na podstawie pisrna nr WFoŚ'Dw4o2/l35/t3 z wojewódzkiego Funduszu oclx-ony Srodowlska
i Cospodarki Wodnej w Rueszowie,
o kwotę 6 000 zł na podstawie umowy z dnia 2'1 kwietnia 2013 r- z Powiatem Mjeleckim,
o kwotę 39 500 zł na podstawie pisma nr F_Vl'3] l1.]8'20l3 z PodkaĘackiego Urzędu wojewódzkiego,
o kwotę l50 775,33 zł na podstawie pisma nr F'Vl'3l l ] ' l9.20l3 z PodkaĘackiego Urzędu woj€wódzkiego'

Dzj^ł
Rozdział Kwota

Zwiększęnia
Kwota

Zmniejszenia

010 Rolnictwo i łowiectwo r50 775,33 0,00
0r095 Po,,o\rala dzraldlnosc

Dotacje celowe otrz)łnane z budżetu państwa narealizację zadań bjeżących z
zakesu admjnistracji rządo\ł€j oraz imych zadan zLeconych gminie (związkom
gnin) usta'\łami

150 775,13

150 775,13

0,00

2010

151 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prz€ciwpożarowa 22 000.00 0,00
'754t2 ochotnicŻe straże pożam€

Dotacje otrąłnan€ z panstwo\łych funduszy celowych na finansowanie ]ub
dofinansowanie kosŻów realjzacji inw€stycji i zakupów inwestycyjnych

iednostek sekora finansów publicznycb

22 000,00

22 000,00

0,00

6260

852 Pomoc spoleczna
Pozostała dŻiała1ność

Dotacje celowe otrz}mane z budż€fu państwa na realizację zadań bieżących z
zak€su administracji rądowej oraz innych zadań zleconych gnini€ (zlviązkom
gmin) ustawami

39 s00,00

39 500,00

i9 500.00

qs2gs

2010

9Żl
92109

2',7 tO

Kultu11'j:ry9!1]ĘqĘqry1]3]g!9]rygo
Domy i ośrodki kultury' świetlice i kluby

6 000,00

6 000.00

0,00

0,00
Dotacjacelowa otrąmana z ryfułu pomocy finansowej udzielanej międry
jednostkami samorządu t€r}4orialnego na dofinansowanie własnych zadań

6 000.00
218 275.33 0.00



Dział
Rozdział Kwota

Zwiękzenia
Kwota

Znniejszenia

gł0]
01095

B9!4!!9j !!*Ę!!!"
P07.stała działalńÓść

150 775,33 0,00
150 775,33 0,00

2 95ó'38

l11 L 0p0
22 000,00 0.00

4300 ?akup usług pozostalych
4430 Różne opłaty i składki
754 Bezpieczeństwo Dubliczne i ochrona DrŻeciwoożarowa

15412
6060

ss2 ]

wydatki na zkupy inwestycyine iednos1ąk budżetowycłl
22 000,00 0,00
2tooo,oai
39 500,00 o,0o

85295 Pozostała dzjałaInoŚć 39 500,00 0,00
3l 10 Swiadczenia społeczne 39 500,00
92t Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ó 000'00. 0'00

6 000,00 0,00
6 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świedice i k]uby
2480 Dotacia podmiotowa z budżetu d]a samorządowei insntucji kulfurv

2ta 275.33 0,00

Dział
Rozdział
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Dokonuje się przeniesień w}datkó\ł między działami, rozdziałami i paragrafamiI

wykonanie Uchwały zleca się wóitowi oniny.
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Ucbwala wchodzi w zycie z dniem podjęcia'
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/


