Uchwała Nr XLIV/207/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 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 póżn. zm.)
Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:
§1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3.
Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLIII/197/09 z dnia 29 kwietnia 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji wieloletnich.
§4.
Załącznik Nr 3 a do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLIII/197/09 z dnia 29 kwietnia 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji rocznych.
§5.
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLIII/197/09 z dnia 29 kwietnia 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 2009 rok.
§6.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLIII/197/09 z dnia 29 kwietnia 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4b do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.
§7

Zmienia się § 6 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XLII/195/09 z dnia 18 marca 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:
1.Deficyt budżetu w wysokości 1.663.253 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie                               			-1.310.000 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 353.253 zł
2.Przychody Budżetu w wysokości 2.863.253 zł., rozchody w wysokości 1.200.000 zł 
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§8
Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XL/197/09 z dnia 29 stycznia 2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji podmiotowych na 2009 rok.

§9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów. 
§10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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