

Uchwała Nr XII/71/11
Rady Gminy Pacanów 
z dnia 03 sierpnia 2011 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 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 z póz. zm.) 

Rada Gminy Pacanów
uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem  Nr 1.
§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem  Nr 2.
§ 3.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XI/64/11 z dnia 24 czerwca 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku.

§ 4.


Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XI/64/11 z dnia 24 czerwca 2011 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji rocznych w 2011 roku.


§ 5.


Załącznik nr  5 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr IX/56/11 z dnia 26 kwietnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok.
§ 6.

Załącznik nr  3 do zarządzenia Wójta Gminy Pacanów Nr 92/11 z dnia 29 lipca 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 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 2011 rok.


§ 7.

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XI/64/11 z dnia 24 czerwca 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  na 2011 rok. 

§ 8.

Załącznik nr  12 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XI/64/11 z dnia 24 czerwca 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji celowych na 2011 rok.

§ 9.

Załącznik nr  13 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XI/64/11 z dnia 24 czerwca 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji przedmiotowych na 2011 rok.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Pacanów.

§ 11.

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 XII/71/11 z dnia 
03 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 r.

Po stronie dochodów:
- w dziale 010 zwiększono wpływy z tyt. dodatkowych dochodów o kwotę 10000 zł.
- w dziale 600  wprowadzono środki na odbudowę dróg popowodziowych zgodnie z promesą 450.000,00 zł.
- w dziale 700 dokonano zmian między paragrafami
- w dziale 750 wprowadzono środki na dożynki w kwocie 4500 zł
- w dziale 852 wprowadzono środki na dożywianie zgodnie z decyzją ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 90450 zł, oraz na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 38893 zł zgodnie z decyzją ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
- w dziale 853 wprowadzono środki dla GOPS Pacanów w ramach dofinansowania projektu systemowego” Kapitał Ludzki w kwocie 158.727,35 zł,

Na skutek wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 752.570,35 zł.

 Po stronie wydatków:
- w dziale 600 wprowadzono środki na odbudowę dróg popowodziowych w kwocie 450.000 zł oraz dodatkowo wprowadzono kwotę 22677 zł.
- w dziale 700 dokonano zmian między paragrafami oraz dodatkowo wprowadzono środki do projektu „ Rozbudowa i przebudowa budynku parafialnego na cele edukacji środowiskowej” w kwocie 30.000 zł.
- w dziale 750 dokonano zmian między paragrafami, wprowadzono środki na dożynki w kwocie 4500 zł
- w dziale 754 dokonano zmian między paragrafami oraz dodatkowo zabezpieczono środki w kwocie 4865 zł na remont samochodu w OSP Rataje,
- w dziale 757 dokonano zmian między paragrafami, 
- w dziale 801 dokonano zmian między paragrafami zgodnie z pismem Dyrektora SP Rataje, oraz na dowozie dodatkowo zabezpieczono kwotę 10.000 zł,
- w dziale 851 dokonano zmian między paragrafami,
- w dziale 852 zwiększono środki na dożywianie  i wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzjami ze ŚUW oraz dokonano zmian między paragrafami,
- w dziale 853 wprowadzono środki dla GOPS Pacanów w ramach dofinansowania projektu systemowego” Kapitał Ludzki w kwocie 158.727,35 zł,
- w dziale 900 zabezpieczono dotację dla ZUWiK w kwocie 4.000,00 zł oraz zmniejszono środki na oświetleniu i przeniesiono do działu 600 i 700, 
dodatkowo z działu 010 i 750 przeniesiono środki do działu 600

Na skutek wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 752.570,35 zł.

Zmiany w budżecie wymagały zmian załączników:1,2,3,4,5,7,9,12,13.

