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Uchwala Nr XXIX/I1Ż l20t3
Rady Grniny w Czerminie
z dnia 27 czerwca Ż0l3 r'

\| sptNie: znian w budzecie gminy narak2013

Na podstawie alt' 18 ust. 2 pkt 4 usta\ły z dnia 8 marca 1990I. o samorządzi€ gninn}m (jednolity tekst Dz' U. z 200l r' Nr l42
poz. t 59 l z pózn' zmianami') or^z art 247 ust' 1 i 

^11236 
i 23'7 ustĄw z dnia 27 sierpnia 2009r' o finansach publi€znych (Dz' U' z

2009r Nr 157' poz' 1240 zpóal zm.)
Rada Gminy w czermjnje postanawia, co następuie:

s1

]. ZwięksŻa się plan dochodów:

o kwotę 56 000 zł na podstawi€ umowy nr GG.I.7l52'12.3.2013 zwojewódŻ1wem Podkarpackim'
o kwotę l 36 120'55 zł na podstawie aneksu nr UDA_PoKL.07 '0 l '0 l _ l 8-045/08-08 z woje\łództwem PodkaĘackim _

wojewódzkim Urzęden Pracy w Rzeszowie'

Dotacj€ celowe otrłmane od samorządu województwa na zadania bieżące
23 30 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednos&ami samorządu

852 Pomoc spoleczna
85219 ośrodki pornocy społeczn€j

DoBcje celowe w ramach plogamów finansosanych l udlialem środków
europeiskich oraŻśrodkówo kónch mowa w an.5 uil'l ph 3 ora7 ust' ] pkl5 i6
ustawy, lub płatności w ńmach budżetu środków europejskich l29 216'52

l16 120.55

Dotacje celowe w rarnach programów fuansowanych z udziałem środków
eu]opejskich oraz środków o któlych mowa w art'5 ust.l pkt 3 oraz ust' 3 pkt 5 i 6
uslawy, lub plamości $ ramach budŻetu środków europeiskich

$2

] ' Zwiększa się plan wydatków:

a kwotę 56 000 zł na podstawi€ umo\ły nr GG.I'7l52'12.3'2013 z woj€wództwem PodkaĘackim'
o kwotę l 36 l20,55 zł na podstawie aneksu nr UDA-PoKL.07 '0 l '0 l - 1 8_045/08_08 z woj ewódzlwern Podkaryackim -

wojewódzkim Ufzędem Pracy w Rzeszowie.

Dział
Rozdział

A

Tfeść
Kwota

Zwiększenia
Kwola

Znniejszenia

q!q
0|9!Ż

4270

Rolnictwo i łowi€ctwo
w)Iąclenie l produkcji grunlów ro]n)ch
Zakup usfug remontowych

56 000
5ó 000'00

0,00
0.00

852 13ó 120'55 0,00
852t2

401',l
ośrodki pomocy społecznei B6 r20,55 0,00

ików 67 745,88
4019 nasfoalzenia osobowe praco\łników 3 58ó'54
404',7 5 708



4049 Dodatkow€ rvynagrodz€nie roczne 302,2t
12 3Ż2'98składki na ubez pie€z€nia społeczne

składki na Fundusz Pmcv
składki na ubezpieczenia społeczne

q&!q!4j!!Ą!!j!ą!y
wi"4c.j@9!E!g9Ę!9!e

6',13

materiałów i w}?osazenia
28012,96

I 481,04
na zakładowy fundusz świadcz€ń socj

fundusŻ świadczeń soc
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Dokonuj€ się przćniesień Wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

r 558,40

Podsumowanie

Rolnictwo i lowiectwo l1 200,00
1r 200,00
u 200,00Zakup uslug remontowych

T 0,00 1l 200,00
0,00

ośr!E!4jr!J!!!w4!!e
zi"p'tv os1łgi "k"'"-i"^.*d.h

?qrowotnych
oplaD l ry,1ufu Żakupu u"lug telekomunlkacyjn)(h świddc7onych w ruchomej

sieci t€l 200,00
250 00

fundusz świadczeń socialnvch 23',7.00

4480
852

l0l
l8 7ó9'45

o.. 
' " 

śu iadczenia rodzime. śq iadczenla 7 hmduŚ7u olimenrac);neego orJ.mati na
'-''' Lrbezpie.zenia emerylalne i renlowe z ubezpiec/enia spolecznego 400,00 400.00
4300 400,00
4700 szko]enja pracow4!\qlv 4iebędą9y9Lc"!9!\94]
5214 Zasiłki i pomoc w natu]!ą. az składki na ubg[

400,00
16 3ó9'45 t6 369.45

] L l0 Swladczenia społeczne l6 369,45
_l ll9
4300

852t9 ośrodki
4210.,/akup m.lerialó\^ l w}losaŹenia

852?q'q"fuci opi"kuń""" i 
"p""julistyc'

0.00
4300

komunal na i ochrona środowiska z 000,00
oświ€tlenię ulic. placów i 2 000,00

kii 2 000.00

r I 200,00
t 1 200,00

t5 069,45

90015



Wykonanie Uchwały Żleca się wójtolYi Gminy'

Uchwała lvcbodzi w życie z dniem podjęcia'

s4

ś5


