UCHWAŁA NR LXIII/298/10 
RADY GMINY PACANÓW

z dnia 9 czerwca 2010 r. 

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j .t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z poz. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§ l. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
        Jan Nowicki

Uzasadnienie
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXIII/298/10 z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 r. W celu pełniejszego wykonania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2010. Po stronie dochodów zwiększono środki w dziale 010 oraz 750 zgodnie z informacją i dokumentami z ECB. Na skutek wprowadzonych zmian dochody zmniejszyły się o kwotę 10.800,00 zł. Po stronie wydatków zabezpieczono środki: - w dziale 010 uaktualniono plan - w dziale 750 uaktualniono plan oraz przeniesiono środki do dziani 754 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych celem zabezpieczenia środków nagodziny nadliczbowe i delegacje, -w dziale 754 zabezpieczono środki dla Policji w kwocie 10800 zł oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zabezpieczono kwotę 12687,71 zł. -z dziani 801przeniesiono środki do działu 754 Na skutek wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 10.800,00 zł.
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