Uchwała Nr LXV/305/10
Rady Gminy Pacanów 
z dnia 14 lipca 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 póz. 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:

§ 1.

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.
Załącznik Nr 3a  do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LX/280/10 z dnia 29 kwietnia  2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały,  zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji rocznych.
§ 4.
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXIV/300/10 z dnia 01 lipca  2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok.
§ 5.
Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LX/280/10 z dnia 29 kwietnia  2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie  dotychczasowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku.  
§ 6.
Zmienia się § 10 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia  2010 roku, który otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                       -w kwocie        3.500.000zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	                         - w kwocie    3.500.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                           - w kwocie    4 600 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	                       - w kwocie  2 677 475,02 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz    
    zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                  - w kwocie     1 400 000 zł   
 w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	                          - w kwocie         92 786 zł
§ 7.

Zmienia się § 11 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVI/263/10 z dnia 08 stycznia 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 
kwoty                                                                                                   3.500.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości                  
                                                                                                                3.500.000 zł
b)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	- w kwocie           4 600 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej           - w kwocie               2 677 475,02 zł
c)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę     
        wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz  
       zaciągniętych pożyczek i kredytów	       - w kwocie 	   1 400 000,00zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej         - w kwocie                      92 786,00 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a)	na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b)	z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
3)	dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych,
4)	dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5)	przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6)	lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Pacanów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki















Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LXV/305/10 z dnia 
14 lipca 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 754 wprowadzono środki z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach środki w ramach Programu Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w kwocie 30000 zł oraz wkład OSP w kwocie 9990,03 zł
Na skutek wprowadzonych zmian  dochody zwiększyły się o kwotę  39.990,03 zł.

Po stronie wydatków zabezpieczono środki: 
- z działu 750 przeniesiono środki do działu 754,
- w dziale 754 zabezpieczono środki na wydatki związane z zabezpieczeniem powodzi,  utrzymaniem straży w tym  w ramach Programu Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zabezpieczono środki wykazane we wnioskach. 
- z działu 900 przeniesiono środki do działu 754. 
Na skutek wprowadzonych zmian  wydatki zwiększyły się o kwotę 39.990,03 zł.


Dokonano zmian w załącznikach: inwestycji rocznych, dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok.
Ustalono upoważnienie dla Wójta Gminy Pacanów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000zł.



