
UchwataNr XIII/59/15 
Rady Gminy Pacanow 

z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

w sprawic : zmian w budzecie Gminy Pacanow na 2015 rok. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.594 z pozniejszymi zmianami), art. 211, art. 
212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (jednolity 
tekst Dz. U. z 2013r. poz. 885 z pozniejszymi zmianami). „ 

Rada Gminy Pacanow 
uchwaia CO nast^puje: 

Dokonuje si? zmian w planie dochodow budzetowych na 2015 rok zgodnie z zal^cznikiem 
N r l . 

§ 2 . 

Dokonuje si? zmian w planie wydatkow budzetowych na 2015 rok zgodnie z zal^cznikiem 
Nr2. • . y - - •• 

§ 3 . 
Zat^cznik nr 11 do uchwaly Rady Gminy Pacanow Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 
roku otrzymuje brzmienie jak zal^cznik nr 11 do niniejszej uchwaly. 

§ 4 . 

Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow. 

§ 5 . 

Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega publikacji w Dzienniku Urz?dowym 
Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego. 



Uzasadnienie do Uchwaty Rady Gminy Pacanow Nr XIII/59/15 z dnia 
26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Pacanow na 2015 r. 

Po stronie dochodow: 
- w dziale 400,700,750,756,801,852 wprowadzono dochody w wysokosci 46.743,55 zl. 
- w dziale 600 wprowadzono srodki zgodnie z umow^ z Urz^dem Marszalkowskim 
Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego w wysokosci 15.000,00 zl 

- w dziale 700 wprowadzono srodki z e sprzedazy mienia w wysokosci 55.960,00 zl 

Na skutek wprowadzonych zmian dochody zwiekszyly si? o kwot? 117.703,55zL 
Po stronie wydatkow: 
- w dziale 600 zwi?kszono plan wydatkow na drogi o kwot? 24.410,00 zl 
- w dziale 700 zwi?kszono plan wydatkow na mieniu o kwot? 5.960,00 zi 
- w dziale 750 ( wplywy z darowizn i wynajmu placu pod reklam?) wprowadzono plan 
dozynki w wysokosci 22.239,31 oraz na imprez? integracyjn^ w Komorowie kwota 
2.000,00 
- w dziale 754 zwi?kszono plan wydatkow o kwot? 6094,24 w tym srodki na fundusz 
wsparcie PSP w wysokosci 2000 zl, dotacja dla OSP Komorow 3000 zl dodatkowo 
dokonano zmian w celu zabezpieczenia srodkow na zakup kamienia z transportem w 
wysokosci 4094,24 zl 
- w dziale 801 i 854 dokonano zmian mi?dzy paragrafami zgodnie z wnioskiem Pani 
Dyrektor zZPPOWojcza 
- w dziale 851 zabezpieczono srodki na dotacj? dla Powiatu Busko Zdroj w wysokosci 
50.000,00 zl 
- w dziele 852 zwi?kszono plan wydatkow na DPS w wysokosci 10.000,00 zl . 

Na skutek wprowadzonych zmian wydatki zwifkszyly si? o kwot? 117.703,55zl. 

Zmiany w budzecie wymagaly zmian zat^cznikow: 1,2,11. 



Za^cznik Nr /fH. 
Nazwa jednostki sprawozdawczej PACANOW 

Nrdokumentu Uchwata nr XIII/59/15 

Data podj^cia 2015-08-26 

Rodzaj Plan dochodow 

Dziat R o z d z i a l Paragraf Tresc K w o t a 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi^ elektryczn^, gaz i wod§ 1 732,82 
40002 Dostarczanie wody 1 732,82 

0920 Pozostate odsetki 1 732,82 

600 Transport i t^cznosc 15 000,00 
60017 Drogi wewnetrzne 15 000,00 

2710 
Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej miedzy 
jednostkami samorz^du terytorialnego na dofinansowanie wtesnych zadah 
biez^cych 

15 000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 56 206,00 

70005 Gospodarka gruntami i n ieruchomosciami 56 206,00 

0770 
Wptaty z tytu<u odpiatnego nabycia prawa wtasnosci oraz prawa uzytkowania 
wieczystego nieruchomosci 

55 960,00 

0840 Wptywy ze sprzedazy wyrobow 246,00 

750 Administracja publiczna 24 239,31 
75075 Promocja jednostek samorz^du terytorialnego 24 239,31 

0830 Wptywy z ustug 2 439,31 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni^znej 21 800,00 

756 
Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadaj^cych osobowosci prawnej oraz wydatki 
zwi^zane z ich poborem 

8 994,22 

75615 
Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosc i 
cywilnoprawnych, podatkow i opIat lokalnych od osob prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

271,20 

0690 Wpfywy z roznych optat 23,20 

0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat 248,00 

75616 
Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, 
podatku od czynnoSci cywilno-prawnych oraz podatk6w i optat lokalnych od osob 
f izycznych 

3 901,84 

0690 Wptywy z roznych optat 998,80 

0910 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat 2 903,04 

75618 
Wptywy z innych optat stanowi^cych dochody jednostek samorz^du terytorialnego 
na podstawie ustaw 

4 821,18 

0490 
Wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez jednostki samorz^du 
terytorialnego na podstawie odr^bnych ustaw 

4 821,18 

801 Oswiata i wychowanie 7 531,20 
80104 Przedszko la 7 531,20 

0970 Wptywy z roznych dochodow 7 531,20 

852 Pomoc spoteczna 4 000,00 
85228 Ustugi opiekuticze i specjal istyczne usiugi opiekuncze 4 000,00 

0830 Wptywy z ustug 4 000,00 

Razem: 117 703,55 
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Nazwa jednostki sprawozdawczej PACANOW Zaiiicziiik iNr 
Nr dokumentu Uchwata nr XIII/59/15 
Data podj^cia 2015-08-26 

Rodzaj Plan wydatkow 

Dziat Rozdziat Paragraf Tresc War tosc 

600 Transport i t^cznosc 21 410,00 

60016 Drogi publ iczne gminne 6 110,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 110,00 

4210 Zakup materiatow i wyposazen ia 5 000,00 

60017 Drogi wewnetrzne 15 300,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 

4270 Zakup ustug remontowych 15 000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 960,00 

70005 Gospodarka gruntami i n ieruchomosciami 5 960,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 960,00 

4210 Zakup materiatow i wyposazen ia 2 000,00 

4300 Zakup ustug pozostatych 2 000,00 

750 Administracja publiczna 24 239,31 

75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 24 239,31 

3040 Nagrody o charakterze szczegolnym niezal iczone do wynagrodzeri 6 900,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 

4210 Zakup materiatow i wyposazen ia 1 300,00 

4300 Zakup ustug pozostatych 10 784,31 

4430 Rozne optaty i sktadki 155,00 

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 6 094,24 

75411 Komendy powiatowe Pai istwowej Strazy Pozarnej 2 000,00 

3000 Wptaty jednostek na paristwowy fundusz celowy 2 000,00 

75421 Zarz^dzanie kryzysowe 4 094,24 

2830 
Dotacja ce lowa z budzetu na f inansowanie lub dof inansowanie zadan 
z leconych do realizacji pozostatym jednostkom nie za i iczanym do 
sektora f inansow publicznych 

3 000,00 

4270 Zakup ustug remontowych - 3 000,00 

4300 Zakup ustug pozostatych 4 094,24 

801 Oswiata i wychowanie -10 533,00 

80101 Szkoty podstawowe - 10 533,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow - 10 533,00 

851 Ochrona zdrowla 50 000,00 

85111 Szpitale ogolne 50 000,00 

6300 
Dotacja celowa na pomoc finansow^ udzielan^ miedzy jednostkami 
samorz^du terytorialnego na dof inansowanie wtasnych zadari 
inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 

50 000,00 

852 Pomoc spoteczna 10 000,00 

85202 Domy pomocy spotecznej 10 000,00 

4330 
Zakup ustug przez jednostki samorzgdu terytorialnego od innych 
jednostek samorz^du terytorialnego 10 000,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 533,00 

85401 6wietl ice szkolne 10 533,00 

3020 Wydatki osobowe niezal iczone do wynagrodzen 700,00 
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Nazwa jednostki sprawozdawczej PACANOW 

Nrdokumentu Uchwata nr XIII/59/15 

Data podj^cia 2015-08-26 

Rodzaj Plan wydatkow 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 9 000,16 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -767,16 

4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 1 600,00 

Razem: 117 703,55 
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1 
Za l^czn ik Nr 11 

do uchwaty Rady Gminy Pacanow nr XIII/59/15 
z dnia 26 sierpnia 2015 

Dotacje celowe w 2015 roku 
w ztotych 

Lp. Dziat Rozdziaf 
Nazwa jednostki 

otrzymuj£(cej 
dotacje 

Zakres Kwota dotacji 

2 3 4 5 6 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych 151063,87 

1 851 85111 Powlat Busko-Zdroj 

Dotacja dla Powiatu 
Busko na ochron^ 
zdrowla na zadabn ie 
"Wykonan ie projektu, 
p r zebudowa oraz dos tawa 
sprzQtu na Oddz iat 
Pediatryczny Zespotu 
Opu iek i Zdrowotnej w 
Busko-Zdro j u" 

50 000,00 

2 600 60014 Powiat Busko-Zdroj 

Poprawa bezpieczeristwa ruchu 
poprzez przebudow^ drog 

powiatowych na terenie powiatu 
buskiego- pomoc finansowa dla 

Powiatu Buskiego 

101 063,87 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 93 000,00 

1 852 85295 

Realizacja zadania 
zwi^zanego z dostaw^ 
zywnosci dla rodzin 1 
osob zagrozonych 
wykluczeniem 
spotecznym 

Wyton lona w drodze 
konkursu lub w trybie 
pozakonku r sowym 

5 000,00 

2 851 85153 
Realizacja zadari w 
ramach G P R P N wsrod 
miodziezy 

Wyton lona w drodze 
konkursu lub w trybie 
Doza ko n k u r sowvm 

2 000,00 

3 851 85154 
Realizacja zadari w 
ramach G P R P A wsrod 
mtodziezy 

Wyton lona w drodze 
konkursu lub w trybie 
Dozakonkursowvm 

8 000,00 

4 926 92605 
Realizacja zadari w 
zakresie kultury 
fizycznej i sportu 

Wyton lona w drodze 
konkursu 

50 000,00 

5 750 75075 

Dotacja celowa z 
budzetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadari 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

Wyton lona w drodze 
konkursu lub w trybie 
pozakonkursowynn 

8 500,00 

, , . . . 1 1 



6 750 75075 

Dotacja celowa z 
budzetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadaii 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 
polegaj^ca na zakupie 
5 strojow regionalnych 
w celu promocji lokalnej 
kultury- Stowarzyszenie 
Gospodarna Wies 
Kwasow 

Wyton lona w trybie 
pozakonkur sowym 

1 500,00 

7 921 92120 

Realizacja zadari w 
zakresie kultury i 
ochrony dziedzictwa 
narodowego - Dotacja 
dla Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. 
sw. Marcina w 
Pacanowie na 
dofinansowanie budowy 
aleiki procesyjnej w 
otoczeniu kosc ida sw. 
Marcina w Pacanowie 
wpisanego do rejestru 
zabytkow 

Dotacja ce lowa do 
remontu kosc iota 
wp i sanego do rejestru 
zabytkow. 

15 000,00 

8 754 75421 O S P Komorow 
Dotacja na remonta 
straznicy uszkodzone j 
przez huragan ^ 

3 000,00 

Ogotem 244 063,87 

Hady jGiWuiy 


