Uchwała Nr XXXIII/136/08 
Rady Gminy Pacanów 
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 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. 165 ust. 1 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Pacanów 
uchwala co następuje:

§1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
§3.

Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXVII/118/08 z dnia 30 kwietnia 2008 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji rocznych na 2008 rok.

§4.

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXII/104/08 z dnia 07 lutego 2008 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień.

§5.

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXII/133/08 z dnia 24.1ipca 2008 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień.

§6

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXII/133/08 z dnia 24.1ipca 2008 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych.

§7
Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXII/133/08 z dnia 24 lipca 2008 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do mniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji celowych.

§8

Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXII/104/08 z dnia 07 lutego 2008 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki.
§9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§10

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

PRZEWODNICZĄCY
  Rady Gminy                                    
  Jan Nowicki


