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IIchwała Nr XXXI{16212013
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zmian v, budzecie gmin, na tak 2013

Napodstawieart'18ust'2pk4ustawyzdnia8marca1990r'osanorądziegmnm),n(lednolilytekstDz'Uz2oo1rNrIa2
poz' l 59 l z pózn. anianami) oraŻ a't 24? ust' 1 i ar't 236 i 23 7 ustawy z dnia 27 si€rpnia 2009r' o finansach publicznych (Dz' U.
2009rNr l57, poz' |240 zpóźn. z1ll.,

Rada Gminyw czerminie postanawia' co następuje:

s1

l' Zwiększa się plan dochodów:

o kwotę ]4 ] 12 zł na podstawie pisma nr DTG_580-5/I3 z Krajowe8o Biura wyborcz€go,
o kwotę l05 000 złna podstawie pisma nr sT5/4822l6glBKU/t3 z Ministerstwa Finansów'
okwotęt6400złnapodstawiepismanrF_Vl'3lll'l.49'20l3 z PodkaĘackiego Urzędu Woje\łódzkjego.

s2

] ' Zwiększa się plan wydatków|

o kwotę l4 l 12 zł na podstawie pisma nf DTG-580-5/I3 z Krajowego Biura wyborcz€go'

o kwotę l 05 000 zł na podstawie pisma nr sT5/4822l6g,tsKu/ ] 3 z Ministerstwa Finansów,
o kwotę l6 400 zł na podstawie pisma nr F-VI'3l l1'l '49.20l3 zPodkaĘackiego Urzędu woje\łódzkiego'

751
Urądy naczelnych organów władzy państwow€j' kontroli i ochrony prawa

!{1!2'oor
14 112,00

"" 
, U rzędy naczelnych o rganów $ ladz) państwow€j. kon tro| i i och ron ) prart a

''' ..'.aao*nict.a
rS lOt wyUo.y Jo s.j'* i S."..

Dolacje celowe otrl}łnane, bud..lu pon',*u no ,.uti'*ę -d"i bi.-.y.t' '2olo zakresu administfacji rądowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

i dla iednost€k samorządu teryorialnego

subwencie ogólne z budżetu państwa

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrz}mane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

r6 400,00

r,t r r 2.00

r4 1r2,00

14 112,00

75108 W
'7 7aO



42)0 materiałów i w}posazenia
Podróże shEbowe kaiowe
oświat' i

80101
42',70

852 Pomoc s

85295 Pozostała dŻiałalność
3260 lnne dla uczniów

2 0'72,00

105 000,00
105 000,00
ló 400'00
ló 400'00
l6 400.00

s3

Dokonuje się przeniesień wydatków między &iałami' rozdziałarni i paragrafami:

Dał
Rozdział

6

Treść
Kwota

zwiększenia
Kwota

zmniejszenia

600 Transport i lączność q,00

0,00
ló 000'00

60078 Usuwanie skutków kleskż\Ąviołowvch l6 000.00
4210 ZakuD uslus remontowvch L6 000,00
700 cospodarka ni€szkaniowa l6 000,00 19 rs0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ló 000'00 to 150,00
42',t0 Zakup usług remontowycb l6 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych l0 000,00
6050
750

wydatki inw€sty€yjn€ jednostek budŹetowych

Ą!4!!'istracja publiczna
Pozostała działalność

2 500,00
2 500,00

9 150,00
2 s00.00

75095 2 500,00
42t0
4300

Zakup materiałów i w)posażenia 2 500,00
zakup usług pozostalych 2 500,00

154 BeŻpieczeństrYo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 0,00
75412 ochotnicze straże pożame 10 000,00

8 000,00
2 000 00

000
4210 Zakup materiałów i w}posaŻenia
4260 Zakup en€rgii
801 oświala iwychowanie t9 242-OO t0 092.00

80l0l słoty podslawo$e
4010 Wy1agrodŻenia osobowe pracowników

I585-00 I585.00
8 000,00

4210 ZahrD mal€riałów i wlDosażenia 1285,00
4260 Zakup en€rgii 9 500.00
4280 Zakup usług zdrowotnych 85,00
44t0 PodróŻe służbowe krajow€ t00,00

80r04 Przedszkola 507,00 507,00
41',70 WFagro&enia bezosobowe 71.00
4210 Zakuo materia}ów i \ł"r'Dosażenia {Ls0_

236 004240

4360

Zakup pomocy naukowych' dydaktycznych i ksiąŻ€k
opłaty z rytufu zakupu usfug t€lekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
l)ublicmei sieci telefonicznei 200,00

350,00 0,00801 l0
6050

801l3

Ginuxazja
wydatki inw€srycyjne jednost€k budz etowych J50,00
Dowoż€nie uczniów do szkół 8 800,00 0,00

4300 Zakup usłtrg poŻosta}ych 8 800,00
852 2 200,00 ? ?q0,gg

500,00
852t2

42tO

świadcz€nia rodzinne, świadczenia z firnduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emeł,talne i Ientowe z ubezpi€czenia społecznego 500,00
zakuD materiałów i wyrosaż€nia 500,00

4300 zakup usłlglozoslabch
ośrodki Domocv soołecznl

500,00
85219 I 700,00 0,00

700,00

I 000,00

4 I 70 Wyllgrodzen:a bezosobo$e
4300 ZakUp usfug pozostał}ch



85228 Usfugi opi€kuńcze i specjalistycrn€ usługi opiekńcŻe 0,00 1 700,00
4300 zakup usfug pozostałych 1 700.00

Podsumowanie 49 942.00 49 942.04

wykonanie Uchwały zleca się wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w łcie z dniern Podjęcia.
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