
Uchwala Nr XXXIII/|1 812013
Rady Gminy w Czerminie
z dnla 21 listopada 2013 r.

* sprNie:z ian'| b rlzecie Aminy na rck 201 -?

Na podstawie art' l8 ust' 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 narca 1990 r. o samorządzie gninn}m oednolity t€kst Dz' U' z 200] r. Nr l42
poz' 1 59 ] Ż póa. mianami) orrz at 247 ust' ] i ań 23 6 i 2 3 7 usta\,ry z dnia 27 sierpnia 2009r' o linansach plblicaych (Dz' U. ,
2009rNr l57' poz' IŻ40 z późn. zm')

Rada Gminy w czerminie postanawia, co następujĆ|

$r

l' Zwiększa się plan dochodów:
o kwotę ] 6 ] 54 ,00 z} na usunięcie szkód powstałych w w]fliku klęsk Żywioło\ł}ch,
o kwotę 2 ] 5 00,00 zł z Btułu ponadplano\łych odsetek od lokat bankow}ch,
o kwotę l0 530 zł z Rtufu darowizny na pomoc dla rodzin ubogich,
o kwotę 2 l 00'00 zł na podstawje pisma ff F-Vl' 3 1 l 1 . ] '92.20 ] 3 z Podkarpackjego U.zędu woj ewódzkiego'
o kwotę 50 715_00 zł na podstawie pisma nr F_Vl.3l1l ' l.96'2013 z PodkaĘackiego Urzędu Wojewódzkiego'

2' Zmniejsza się plan dochodów:
o kwotę 406,00 zł na podstawie pisma nr F_Vl'3l l1' 1 92'20]] Ż Podkaryackiego Urzędu Wojewódzkiego'

Dział
RozdŻiał

6

Treść
Zlviększenia

Kwota
Zmi€jszenia

758 Różne rozliczenia
75814 Róale rozliczenia finansowe
0920 Pozostał€ odsetki
80l oświata i wychowani€

SOiOl Szkory podstawowe

0960 otrrymane spadki, zapisy j daro'lvizny w posiaci pielięarej
80|0l odo-/la\ plled.ło re . saolacn pooł.uow1.r

21500,00
2l 500,00
2l 500,00
ó6 8ó9,00
t6 154,00

16 15Ą00
l9 ó65'00

0,00

0,00

0Jo
0,00

000

2030

80104

Dotacj€ celow€ otrzymane z budżetu państwana rea]izację własnych Żadań
bieżących gmin (łjązków gnin)

Przedszkola
!9i!!,00
31 050,00

31 050,00

!?jł0.00
10 530,00
10 530,00
2 100 00

000

2030

852

85214

Dotacje celowe otr4mane z budżetu państwa na r€a]izację własnych zadań

Zasiłki i pomoc w nafurze oraz składki na ubeŻpieczenia emerytalne; rentowe

0,00

106,00
000

0960 otrzymane spadki, Żapisy i darowizny tv postaci pienięmej
852] 9 ośrodki pomocy społecznej 0,00

Dotacje celowe otrzymane Z budżetu panstwa na realizację Żadan bieżących z
20t0 zakesu administracji żądow€j oraz iniych zadań zleconych gminie (związkom

emin) ustawami

)n1n DoIa.Je celoqe oll/Wa]e', budŻeru pań5'{ J na realiZacJę $ la.ry' h 4dan'_' bieząc) c} gmin (związków gmi|)

85228 Usłrgi opiekńcze i specjalistyczne ush,ei o'iekuńcze
2 100.00

0,00 199,00

40ó'00
100 999-00 106,00

l' 7-większa się plan Yydatków:

s2



o kwotę 16 l54 
'00 

zł na usunjęcie szkód pollstałych w ĘĄiku k]ęsk żłwiołow}ch,

o kwotę 2 1 500,00 zł z rjfułu ponadplanolvych odsetek od 1okat banko\łych,

o L-wotę 10 530 zł z t}tufu darowiay na pomoc dla rodzin ubogich'

o kwolę 2 1 00'00 zł na podstawje pisna nr F-VI'3 1 1 1 .1 '92.20 i 3 z Podkarpackiego Urzędu woj ewódzkiego'

o k\łotę 50 715'o0 21na podstawie pisma nr F-vI.3111'1'96'20l3 z Podkaryackiego Urzędu wojewódzki€go.

2. Znniejsza się plan wydatków:

o kwotę 406,00 zł na podstawie pisma nr F-v]'3l1l' l'92'2013 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

s3

Dokonuje się prz€ni€sień wydatków między działami' rozdŻiałarni i paragrafami:

Rolnictwo i łowiectwo

Gospodarka mieŚzkaniowa

'darka grLmtq1i i nierucboolościat]

Zakup usłu€ remontowych

r 300,00
1 300,00
1 300

0.00 I 449,00

r20 861

1 449.00

120 000,00

120 000,00
66 69r,00
13 253,00

0.00

obsł
obsługa papierów Wartościowych, k€d}łów i pozyczek jednosrek samorządu

i inwesb/cyjne jednostek budżetowych

ter}4oria]n€go

0,00

odsetki od samorządowycb papierów wartościowych lub zacjągniętycb przez
j€dnostkę samorządu ter}torialnego ked],tólY i poŻyczek

q!!4Ejlvclry4!e
szkory podsiawowe

3020 ydatki osobowe niezaliczone do w]łragrodzeń

80l oświata i s}chowani€
r6 154 00

Zakup materiałów i w)posażenia 10 365,00

5 789,00
l9 665,00
19 665,00:

31 050,00

wydalk i ins esrycyj ne j ednoŚtek bud-/elolł} ch

\ł naturŻe oraŻ składki na ubezpieczenia emeł,taln€ i rentowe io s:o,oo
t0 510,00

2 100,00

r 050,00
I 050,00

. opiek!ńcŻe i sp€cjalistyczne usługi opiekuńcze

85214

4010 ia ośobowe pracowników 93 9',74,00

192.00



" 4110 sldatlki na ubezpieczenia społecae 26'.756,0A
4120 Skladki pa Fundusz Prary 3 561.00
4210 zakup usług remontoł'ych 9 500,00
4440 odpisy na zakładowy frlodus7 świadc7eó socjalnych 131.00

80103 oddział/ prŻedszkolne w szkoŁch podstawowych 3 600-00 8 ?04.00
4010 wFagrodz€nia osobowe pracolłników 8 704.0(
4110 skłaalki na ubezpieczenia Ęołeczne 2 831.00
4t20 Sldadki na Furdusz hacy 97.00
4440 odpisy na za}ładowy ńmdusz świadczeń socjatlych 672,00

80104 Prz€dszkola 8 414,00 42 254,0N
4010 wynagoalzenia osobowe pmco\ł!ńków 4t 654,00
4110 sldaalki na ubezPiecz€nia społecnę 221,00
4120 Sldadki na Fundusz Pmcy 379-00
4430 Róźne opłaty i składki ó 500'00
4M0 odpisy na zaEadowy fundusz świadczeń sociahych 1914,00

80 0 cimrlĘja 53 9 t5,00 2 480,00
4010 wynagroalzenia osobowe pmcowników 4l 8ó8'00
4110 składki na ubezpieczenia $)oł€cae t2 041.00
4120 składki na Fu usz Pmcy 2 480.00
854 Edukacyjna opi€la rychowawcza 50,00 0.00

85415 Pomoc n'terialna d]a uchiów 50,00 0-00
3240 st)pendia dla ucaióvJ 50,00

t88140.00 188 140.00

wykonanie Uchwały zleca się wójtowi Gminy.

Uchwała wchoŁi w łcie z alriem podjęcia.
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