
Uchwała Nr XX)VI19 /2013
Rady Gminy w Czerminie

, , z dnia 30 lipca 2013 r.

w ŚprNie: Żnian w budżecie 4niny na rck 201-?

Na podstawi€ ań' l 8 ust' 2 plś 4 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r' o samorądzie grninn},rn t ednolity tekst Dz. U ' z 200 l r. Nr l42
poz' l 59 l Ż pózn ' an ianami) oraz art 247 ust' l i ań 23 6 i 2] 7 ustaw} z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicŻnych (Dz. U. z
200sr \r I57, po,/. 1240 z po)j,. zm.)

Rada Gminyw cz€rminie postanawia' co następu.je:

sr

l' Zwiększa się plan dochodów:

o kwotę l 0 490 zł z t)'tułu ponad planowej sprzedał dre\łna budowaln€go'

o kwotę 570 zł na podstawie pisma nr F_VI'3111'l '46'2013 z Podkarpackie8o Urzędu wojewódzkiego'
o kwotę 27 800 zł na podstawie pisma nf F-VI'3l l ].l '43.2013 z PodkaĘackiego Urzędu woje\łódzkiego'

2 Znrniejsza się plan dochodów|

('otęl30540złnapodstawiepismanrF_VI'3ll1.2.50'2013zPodkarpackiegoUrzęduwojewódzkiego.

o kwotę l 05 2 l 7 zł na podstawie projekfu załącznika nr 1 do umowy nr sI' III' 0784/1 _ l 3 5/ 10 z województwem Podkarpackim,

o kwotę 400 zł na podstawie pisma nr F_V]'31l1'1-47'2013 z Podkarpackiego UrŻędu wojewódzkiego.

Dział
Rozdział

6

Kwota
zwiększenia

Kwota
zEniejszenia

020

02001

0840

Leśnictwo l0 490'00 0,00

Gospodarka l€śna

wplyv'ry z€ sprzedaży v'yrobów

Transport i łączność

l0 490,00

10 490.00

0.00

0,00

600 130 s40.00
60078 Usuwanie skutków klęsk a'wioło'\ły€h 000 130 540 00

2030

720
'72095

6Ż0'7

119
?5045

2010

852

85213

2030

85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia €mer}taln€ i rentowe

Dotacje celotYe otrą.nane z budżetu panstwa na r€alizację własnych zadań
bie.,dc}ch gmtn (7u ia7ko\ł gminl

Informatt a

Po7oslala drialalność

Dolacje c€lo\ł€ \ł ramach prograrnów finanso\łanych z udziałem środków
europejskich oraz ślodków, o których mowaw ań.5 ust'l pkt.3 oraz ust' 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

@
Kwdlrfikacja wojskowa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea]izację zadańbieżących z
zak€su administracji fądowej oraz innych zadań z]econych gminie (związkom
gmin) usrawdmi

Pomoc spoleczn.
składki naub€zpi€cz€nie zdrowotne opłacane za osoby pobiemjace niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, ni€które świadcz€nia rodzinne oraz za osoby

iuczestniczT€ w z :
Dotacje celowe otrłman€ z budz€tu państwa narealizację własnych zadań
bieżących emin (związków gmin)

0,00

0,00

0,00

0.00

28 370,00

14 700,00

130 540,0!

]qął'!!
105 217.00

Lgt ?12!!
400,00

400 00

400,00

0,00

0.00

f o.oo



)Ó1n Dotdcie celowe orrz}mane 7 budzelu pańslsa n,r realilację qlasnych ladan-'-' bieŻących emin (zM iązków Amin)
852tÓ lasilli slałe

l4 700,00

l3 100,00 0,00

)0 10 
Dold.je ce lowe otrl)mane l b JdŻel u państwa na rea l izację s ldsnyc h /adan_ 
bieżąc}ch gmin (związkoq qmin) ll 100.00

38 860.00 236 rs7.00

s2

]. Zwiększa się p1an wydatków|

o kwotę l 0 490 zł z t}tufu ponad planowej sprzedaży drewna budowalnego'

o kwotę 570 zł na podstawie pisma nr F_VI'3l l1.l.46.20] 3 z Podkarpackiego Urzędu wojewódzkiego,
o kwotę 27 800 zł na podstawie pisma nr F-Vl'311l '1.43'2013 z PodkaĘackiego Urzędu wojewódzkiego.

2. Zm'1iejsza się plan wydatków|

o kwotę l30 540 zł na podstawie pisma nr F-VI'31l1.2.50'2013 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
o kwotę l 05 2 l 7 Żł na podstawie projektu załącznika ru l do umowy nr sI' lll.0784/ l _ 13 5/ 10 z Województwem Podkarpackim'
o kwotę 400 zł na podstawie pisma ff F_VI'31l1'1-47'20] 3 z Podkamackiego Urzędu woiewódzkiego'

600 Transnort i

4270 Zakup usług remontowych
700 Cospodarka mieszkaniowa l0 490,00

70005 Gospodarka gruntami j nieruchomościami
4270 Zakup usfug remontowy€h

6057 wydatki inwestycyine iednostek budżetowych
750 Adninistracja publiczna

75045 Kwalifikacia woiskowa

Po!'oc społec"na 28 3?qqq
składki na ubezpieczenię zdJowotne opłacaoe za osoby pobierajace niektóre
świadcz€nia z pomocy spolecznej, niektóre świadczenia rodzinn€ oraz za osoby

lcz9stnicząc! w 4ię!!9h w centrum integracji sp 57o'0o 0,o0
składkina ube';eczenie 7.drowotne T 570 00qkłaĄina ubezpieczenie "d.9],'"t"" 57!'q0L
Zasjłkiipomocwnairlże.r"'@,ooi 0'0ó

130 540,00

t0 4q0,00
10 490,00

105 2t7,011
t05 217 00
105 217.00

13 100,00

s3

Dokonuje sję przeniesień v),datków między działami, rozdziałani i paragrafami:

Dział
Rozdział

6

Treść
Kwota

zwiększenia
Kwota

Zmniejszenia

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 021 0,00
01008 Melioracje wodne 5 021_00 000
a100 lakup !sl!B !9!9!!qh9h
600 Transport i łączność

5 021.00
t0 000,00 l0



60016 DrosiDubliczne sminn€ t0 000,00 l0 000,00
4270 Zakup usfu gj€mo!]!9"Ych
4300 zakup usług pozostałych

r0 000,00
t0 000 00

700 Cospodarka mieszkaniowa ,1000.00 ,102r.00
70005 GosDodafka Aruntami i nieruchomościami 4 000.00 4 02l '0Ć
42tn Zakup mat€riałów i w}posazenia 4 02i,00
4260
751

Zakup en€rgii 4 000,00
BezDieczeństwo publiczne i ochrona Drzeciwpożarowa t0 000.00 0,00

'754t2 ochotnicz€ straże po2me l0 000.00 0,00
4260
757

Zakup en€rgii
obsłusa dłusu Dubliczneso

10 qqq,9q

0.00 l8 000,00

'7570Ż obsługa papierów wartościowych' ked',tów i pożyczek jednostek samożądu
t€rJ'torialnego 0,00 l8 000,00

8lt0

80r

odsetki od samorządo*}ch papierów wańościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samofządu t€r},torialnego kreĄtów i pozyczek rg 000 00
oświat' i wvchowanie 17 000,00 0.00

801 t0 Ginrnzzja t7 slg.gq
6 000 00

0,00

42t0
6050

Zakup usług remontowych
wv.latki ińweśfvcvińe ićdnÓŚfek bltdŹefowĆh r I 000.00

852
ośrodki pornocy społecane j

r 500,00
1500,00

r 500,00
I 500,0085219

- 4Zt0
4440

zakup mateńałów i w}posaŹenia L 500,00

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1s00,00
900 cospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 14 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 0.00 t4 000,00
4300 ZakuD usłus Dozostalvch t4 000.00

47 521.00 47 52 t,00

wykonanie Uchwały zl€ca się wójtowi Gminy'

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

s4

ss


