
Uchwała Nr XII/63/2011 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 29 grudnia 2011 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 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.  211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, art. 231 ust. 2,  art. 235, art. 236, 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

 W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci: 

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę  804.716,96 złotych. 

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 30.991.851,89 

złotych,   z tego: 

a)   dochody bieżące  - 17.534.611,94 złotych, 

b)   dochody majątkowe – 13.457.239,95  złotych

            zgodnie z  załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększenia  planowanych wydatków budżetu o kwotę 804.716,96 złotych.       

     Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 34.279.955,59 złotych, 

z tego: 

a) wydatki bieżące - 14.154.432,72 złotych, 

b) wydatki majątkowe - 20.125.522,87 złotych 

zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3.  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 



w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, 

niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w  wysokości 

18.470.930,51 złotych 

a) wydatki bieżące - 326.620,63 złotych, 

b) wydatki majątkowe - 18.144.309,88 złotych 

     zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

                                                       § 2. 

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno - prywatnym 

zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

                                                       § 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

                                                       § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy.                                                                                           

  

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 Czesław Stępień


