

Uchwała Nr LXIV/300/10
Rady Gminy Pacanów 
z dnia 01 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 3  do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LX/280/10 z dnia 29 kwietnia  2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,  zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji wieloletnich.
§ 4.
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LX/280/10 z dnia 29 kwiecień  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 8  do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVIII/267/10 z dnia 26 lutego  2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie  dotychczasowe zmiany w zakresie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok.  
§ 6.

Załącznik Nr 10  do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVIII/267/10 z dnia 26 lutego  2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie  dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji przedmiotowych na 2010 rok.  
§ 7.

Załącznik Nr 12  do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LX/280/10 z dnia 29 kwietnia  2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały, zawierający wszystkie  dotychczasowe zmiany w zakresie dotacji celowych na 2010 rok.  

§ 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 LXIV/300/10 z dnia 
01 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 600 zwiększono środki na drogi w kwocie 1000.000 zł,
-w dziale 754 wprowadzono środki z PZU w kwocie 2000 zł
- w dziale 852 wprowadzono środki darowizna z Nadleśnictwa z  Rudy Malenieckiej w kwocie 5000 zł
Na skutek wprowadzonych zmian  dochody zwiększyły się o kwotę  1007.000,00 zł.

Po stronie wydatków zabezpieczono środki: 
- w dziale 600 wprowadzono środki na remont dróg popowodziowych w kwocie 1000.000 zł. oraz dodatkowo kwotę 50.000 zł jako wkład do dróg popowodziowych.
- z działu 750 przeniesiono środki do działu 754,
- w dziale 754 zabezpieczono środki na zapłacenie faktur związanych z zapobieganiem powodzi oraz wprowadzono środki z PZU
- w dziale 851 dokonano zmian między paragrafami
- w dziale 852 wprowadzono środki z Nadleśnictwa w kwocie 5000 zł , oraz dodatkowo zabezpieczono środki na pomoc dla Pana Artura Czuba- poszkodowanego w trakcie pożaru w kwocie 2000zł 
- w dziale 900 zabezpieczono środki na dotację dla ZUWiK Pacanów ( Szalet-15.000zł. roboty drogowe 10.000zł) 
Na skutek wprowadzonych zmian  wydatki zwiększyły się o kwotę 1007.000,00 zł.



