
Uchwala Nr XXXlUl66l2013
Rady Gminy w Czerminie
z dnia Ż7 września 2013 r.

|| splŃie: zhiakw budżecie gniny na rok 2013

Na podstawje art' l8 ust' 2 pk 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminn),rn (iednolity tekst Dz' U. z 200l r' Nr l42
poz' l 59 l z pózn. zmianami) oraz art 247 ust' l i at 23 6 i 23 7 ustawy z dnia 27 Sierpnia 2009r. o finansach publicŻnych (Dz. U. z
2009r Nr l57' poz' l24o zpóżn' zr,]''\

Rada Gminy w Czelminie postanawia, €o następuje:

$1

]. zwiększa się plan dochodów:

o kwo1ę 26 3t9,90 zł na podstawie pisma ff F-VI'3111.l'58.20]3 zPodkarpackiego Urzędu Wojewódzki€go,
o kwotę 50 7] 5'00 zł na podstawie pisma nr F-Vl'31l1.t'66.20l3 z Podkarpackiego Urzędu wojewódŻkiego,
o kwotę l 450,00 zł z ltułu darowizny na pomoc dla rodŻin ubogich'
o kwotę 22 527,55 zł na podstawie pisma nr wl'oŚ Dw'chM 4o2l2o?/] J z wojeltodzkiego Funduszu ochrony Środowiska
iGospodarki wodnej.
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l' Zwiększa się plan wydatków:

o kwotę 26 319,90 zł na podstawi€ pisrna nr F-vI.3l l l ' l '58'20l3 z PodkaĘacki€go Urzędu wojewódzkiego.

o kwotę 50 7l5,00 zł na podstawi€ pisma nr F_VI.3l1l' l '66'2013 z PodkaĘackiego Urzędu wojewódzkiego,
o kwo1ę 1 450'00 zł z t}tuh darcwizny na pomoc dla rodzin ubogich'
o k$ole Ż2 i2-.55 /l na pod5la$ ie pi'ma nr wFoś Du 'chM 402 20' l] / u oJeqóo7"lego Funduszu ochronl (rodowlska

iGospodarki wodnei.

Dzi^l
Rozdział

758 Różtre rozliĆz€nia 26 319,90

26319.90

t3 049,52

Różne roz1 jczenia fi nansowe

Dotacje celowe otrz}mane z budz€tu państwa narealizację własnycb zadań

6330
Dota€je celowe otrzymane z budżefu państwa na lealjzacię inw€stycji i zakupów

801 oświat. i
l3 270,38

50 7t5,00

l9 665,0080103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

)n1n Dordcje celo$e oIr.}mane Z budlefu pan"rsa na realizacię $ ld'n}ch ,,ad"n_'-_ 
bieŻących gmin (związków gmin)

80104 Przedszkola
Dotacje celowe otrzyman€ z budżefu państwa na reaii'cja wł;ń'ch Żadań

85214 Zasiłki i oc w naturze oraz składki na

e spadki, zapisy i darowizny w postaci

Gospod'rka k9!]]u]alna i ochrona środotYiska

Dotacj€ otrzymane z państwowych funduszycelowych na realizację zadań
bieżacvch iednostek sektora finansów nublich

'75414

ryiq!,00l
31050,00 0,00

11050,00

22sŻ7,55 0'00
22 521,55 0,00

101012



Dzial
kozAział

6

Treść
Kwota

zwiększenia
Kwota

Zmniejszenia

010 Rolnictwo iłowiectwo 34J,00
347 00

0,00
00001095 Pozostała działalność

4l l0 składki na ubezpie€zenia społ€czne 341,00
ó00 Trans ość ta 972,90 0,00

0,0060016
42'.70

Drogi publiczne gminne t8972,90
zakup usług remontowych l8 072,90

75/l stwo Dubliczne i ochrona DrzeciwDożaro}Ya 3 000,00 0,00
'75412 ą!qq'00' o,qq

3 000 003030 Różne
891

8010u
oświata i wvchowani€ 501E{q

19 665,00
0.00

Oddzia w szkołach 0,00
40 r0 ików l9 665,00

80104 J I 050,00 0,00
4010 a osobowe pracowników 3l 050,00
852 I 450,00 0,00

85214 Zasiłki i pomoc w natufze oraz składki na ubezpiecz€nia emer}'talne i rentowe I 450,00 0,00
4210 I 450,00
900 komunalna i ochrona środowiŚk2 0,00

_ 90002
4300

G adami 0.00
Żakup usług pozostałych

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 4 000,00
4 000.00

000
6050 wvdatki inwestvcvine iednostek budż€torwch

I0t 012.45 0.00
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Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

Rolnictwo i lowiectwo
Pozostała działalność
składki na Fundusz

materiałów i
oświata i

: 9bsłuci 9k9!'941!!!9!44!!!!q49Łj!ql44

0,00

r00,00
800 00
100 00

100,00

I 500,00

0,00

ośrodki

3240 st}D€ndia dla uczniów

l s00,0q
I 500,00
I 500,00

0,00

7 000,00
7 000,00
7 000,00

0,00

? q!q,90 2 066,00
2 066,00 2 066,00

2 026,00

3100,00 l0 r00,0q
9 800,0080101

4010
80114

900 Gospodark. komunalng i ocbrona ślodowiska 2 056,00 0,00



90015 oświedenie ulic. Dlaców i drós 2 056.00 0.00
6050 wydatki iIwestycyine iednostek bualżetowvch 2 056,00

Podsumowani€
's 

1Ż7^on ts 122-nn

wykonar e Uchwały zleca się wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w aci€ z dniem podjęcia.
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$s


