	
Uchwała Nr LVI/263/10
                                      Rady Gminy Pacanów
z dnia 08.01.2010
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166a, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy uchwala, co następuje: 
§1 
1.	Dochody budżetu gminy w wysokości  18 878 042,03zł,  
a)wydatki bieżące                                           15 324 171,20zł
b)wydatki majątkowe                                             3 553 870,83 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości   23 628 042,03	zł, z tego:
a)wydatki bieżące                                         15 564 000,91 zł
b)wydatki majątkowe                                          8 064 041,12  zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 — 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a — wydatki inwestycyjne jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości  2 339 248,30	zł,
a)	wydatki majątkowe   2 339 248,30 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,  i 4b.
§3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości  4 750 000,00 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1)	zaciąganych kredytów w kwocie                                               -    4 250 000,00zł,
2)	wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym    
         budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                   
         w kwocie                                                                                -       500 000,00zł
2. Przychody budżetu w wysokości 6 150 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 400 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§4 W budżecie tworzy się rezerwy:
1)	ogólną w wysokości	-         24.450,00zł,
2)	celową w wysokości	-           3.550,00zł,
z przeznaczeniem na
a)	zarządzanie kryzysowe	-           3.550,00	zł,
                                                             §5
1.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3.	Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§6
Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1)	zakładów budżetowych: przychody – 1 815 160,00 zł, wydatki -  1 815 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2.	Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 89.693,00 zł; wydatki – 89 693,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§8
1.	Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2.	Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3.    Dotacje celowe zgodnie załącznikiem nr 12.
                                                                    §9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)	przychody –                 10.000 zł,
2)	wydatki	-            10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
§10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                             -w kwocie        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         500.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                             - w kwocie    4 250 000 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  2 673 345,50 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

                     	                                    §11
 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
                                                                                                                       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                  
                                                                                                                      500.000 zł
b)	zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	- w kwocie           4 250 000 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               2 673 345,50 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.
§12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
                                                                         §13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
                                                     PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki



Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr LVI/263/10  z dnia 08 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2010 rok. 

I.  UWARUNKOWANIA
Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:
	Ustawa o samorządzie gminnym

Ustawa o finansach publicznych
Uchwała Rady Gminy o procedurze uchwalania budżetu.
Podstawą opracowania budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2009, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, a także wnioski złożone z podległych jednostek, przez pracowników urzędu i radnych. 

II.  ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU DOCHODÓW             
               Dochody budżetu na 2010 rok zaplanowano w kwocie 18.878.042,03 zł.
        Przy ich planowaniu przyjęto następujące zasady:
	Jako bazę dochodów przyjęto przewidywane wykonanie za 2009 rok.

Kwotę subwencji oświatowej i  wyrównawczej przyjęto zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.
Kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gmin przyjęto zgodnie z informacją od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.
Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych na podstawie planowanego wykonania za rok 2009 .
Wpływy podatkowe zostały oszacowane na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów prawnych, obowiązujących aktualnie na obszarze gminy stawek  podatkowych oraz przewidywanego  wykonania w roku 2009.
Wpływy z mienia komunalnego wyszacowano na podstawie przewidywalnego wykonania za 2009 rok, zawartych umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych i z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego.

 Struktura dochodów jest następująca:
- subwencje – kwota      9.028.030 zł    -     47,8 % dochodów ogółem
- dotacje –      kwota  6.217.608,41 zł    -     32,9 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.347.312 zł- 7,2 % dochodów ogółem
- podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę – 1.942.090,21 zł – 10,3 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody / wpływy z mienia, realizowane przez urzędy skarbowe, wpływy z usług i inne – 343.001,41  zł. – 1,8 % dochodów ogółem.
W obecnej sytuacji prawnej dochody są zaplanowane realnie i nie przewiduje się ich wzrostu.
Korekta w górę może nastąpić poprzez pozyskanie środków zewnętrznych – dotacji 
i środków pomocowych.
III.  ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW            
Wydatki budżetu na 2010 rok  zaplanowano na kwotę 23.628.042,03 zł.
Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 15.564.000,91 zł, oraz majątkowe- na inwestycje – kwota 8.064.041,12 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE
- Zestawienie wydatków inwestycyjnych stanowią załączniki do Uchwały:
   a) Nr 3 na łączną kwotę 7.415.527,12 zł i
   b) Nr 3a na łączną kwotę 89.660 zł. 
Obejmują one zadania w realizację których gmina jest już zaangażowana i wiążą się z pozyskaniem środków zewnętrznych, jak również zadania nowe, przyjęte do realizacji . 
- Zabezpieczono tu również środki na dotacje celową na inwestycje: 
    a)  dla ECB w kwocie 458.854 zł, 
    b)  dla Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju w kwocie 100.000 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE
Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania i realizacji ustawowych zadań przez gminę i jej jednostki oraz wydatki na zadania remontowe.
W wydatkach bieżących przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono 5% wzrost wynagrodzeń dla pracowników urzędu i jednostek podległych tj. ZUWiK, GOPS, ECB, Biblioteki Gminnej, dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wynagrodzenia w wysokości 7%  zgodnie  z porozumieniem podpisanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego z rządem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2010 roku.  
Gospodarowanie nimi wymaga dużej dyscypliny finansowej i wprowadzenia działań oszczędnościowych.
W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:
	W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo –kwotę 57.500 zł, 
        w tym :

        - na Izby Rolnicze -20.000 zł i 
        - na pozostałe wydatki w rolnictwie- 37.500 zł
        w tym:
        pielęgnacja terenów zielonych, zakup koszy ulicznych 10.000 zł, na usuwanie drzew     
       2500 zł, Dożynki Gminne 25.000 zł .
W dziale 600 Transport i łączność – kwotę 323.000 zł 
         w tym:
         - na remonty i utrzymanie dróg i chodników 223.000 zł w tym:
            umowy zlecenia i o  dzieło 30.000 zł, na remonty dróg w kwocie 80.000 zł( w tym  
           wkład do środków zewnętrznych) , na kamień 90.000 zł oraz na pozostałe wydatki      
          23000 zł
        oraz 
        - dotacja dla powiatu na zadania bieżące  realizowane na drogach powiatowych na      
          podstawie umowy – porozumienia w kwocie 100.000 zł. 
	W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 130.000 zł, 

         Środki na bieżące utrzymanie lokali i mieszkań komunalnych 
	W dziale 710 Działalność usługowa - zaplanowano kwotę 31.000 zł 

       w tym: 
       - plany zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł,
       - opracowania geodezyjne 10.000 zł, 
       - cmentarnictwo  – 1.000 zł – wydatki bieżące.
	W dziale 750 Administracja publiczna – wydatki bieżące na kwotę 2.224.466,91 zł, w tym:
- realizacja zadań zleconych - 60.764 zł, 

- Rada gminy - 109.190 zł, 
- Urząd gminy -  1984.412,91 zł, 
- promocja gminy 20.000 zł, 
- pozostała działalność 50.100 zł 
 w tym:
 25.000 zł grupa interwencyjna i 24.000 zł sołtysi za udział w sesjach oraz pozostałe wydatki 1.100 zł.
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.364 zł- realizacja zadań zleconych.
	W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 110.306 zł, w tym:
- środki na Fundusz Wsparcia  Policji 4.000 zł,
- utrzymanie jednostek OSP 101.756 zł
  w tym:
 zabezpieczono środki na remonty na wszystkie OSP  w kwocie 10000 zł oraz na   zakup dolomitu w kwocie 5000 zł.,
           - obrona cywilna 1.000 zł,
           - zarządzanie kryzysowe 3550 zł.
	W dziale 756 Wpływy z podatków – kwota 70.000 zł- wydatki związane z poborem podatków- prowizja sołtysów.
	W dziale 757 Obsługa długu publicznego – kwota 430.000 zł
	W dziale 758 Różne rozliczenia - kwota 24.450 zł

w tym: 
-rezerwa ogólna 24.450 zł
	W dziale 801 Oświata i wychowanie – kwota 7.126.406 zł

       koszty utrzymania placówek oświatowych i wynagrodzenia nauczycieli szkół i    
       przedszkoli, w tym koszty dowozu dzieci do szkół 280.669 zł.
	W dziale 851 Ochrona zdrowia - kwota 100.000 zł  

       przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
	W dziale 852 Pomoc społeczna – kwota 3.379.066 zł , 

       w kwocie tej zabezpieczono środki na  DPS - 240.000 zł
	W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- kwota 363.460 zł –

        świetlice szkolne
	W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 525.000 zł, w tym:

-  gospodarka odpadami – składka członkowska dla Rzędowa -60.000 zł,
- oświetlenie ulic i koszty bieżącego utrzymania linii oświetleniowych w gminie 395.000 zł,
- pozostałe zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 70.000 zł
 w tym: 
40.000 zł dotacja dla ZUWIK- kwota ta obejmuje dotację na zimowe utrzymanie dróg,  wyłapywanie dzikich zwierząt 20.000 zł, zbieranie zwłok padłych zwierząt 1.000 zł, akcje ekologiczne 1000zł, prace remontowe 8000 zł.
	W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 607.982 zł,      w tym: 

- dotacja na zadania bieżące dla ECB 520.000 zł,
- dotacja dla Biblioteki Gminnej 87.982 zł,  
	W dziale 926 Kultura fizyczna i sport- kwota 60.000 zł                                          – dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu.


UWAGI OGÓŁNE O BUDŻECIE
Budżet 2010 roku jest niewątpliwie budżetem trudnym.
Zaplanowane dochody budżetu gminy nie pokryją w całości planowanych powyżej wydatków.
Zaplanowany deficyt budżetu na 2010 rok wyniesie 4.750.000 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.250.000 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 500.000 zł. 
W budżecie na 2010 rok planowana jest spłata kredytów i pożyczek w wysokości
                                                                                                                         -1.400.000 zł.




