
Uchwała Nr XX/107/2012                                                                                            

Rady Gminy Solec-Zdrój                                                

     z dnia 23 października 2012 roku       

 

 

w sprawie zmiany budŜetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 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 i 2, 8, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi 

zmianami) 

 

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

                                                           § 1 

 W budŜecie Gminy dokonuje się zmian w postaci:                                                     

1. Zwiększenia  planowanych dochodów budŜetu o kwotę 10.733,15złotych                

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

     Dochody budŜetu gminy po zmianach w wysokości 33.867.091,15 złotych,                               

z tego:   

                                 a) dochody bieŜące 18.044.209,10 złotych 

                                 b) dochody majątkowe 15.822.882,05 złotych                            

2. Zwiększenia  planowanych wydatków budŜetu o kwotę 10.733,15złotych.       

     Wydatki budŜetu gminy po zmianach w wysokości 36.882.080,83 złotych,                               

z tego:                                                                                                                                            

       a) wydatki bieŜące - 16.445.956,58 złotych,                                                           

       b) wydatki majątkowe - 20.436.124,25 złotych                                                                    



           zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.                                                                        

                                                              § 2                                                                  

Zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.                                                             

                                                              § 3                                                             

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.                                                                                          

                                                              § 4  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy.    
 
 
 
 Przewodniczący Rady 
                                        Czesław Stępień 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Uzasadnienie: 
 
Postanawia się dokonać: 
 
I. Zwiększenia planowanych dochodów budŜetowych w dziale 758 RóŜne rozliczenia, rozdziale           
   75814 RóŜne rozliczenia finansowe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na           
   realizację własnych zadań bieŜących gmin o kwotę 10.733,15 złotych w związku z                         
   otrzymaniem informacji o  decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zwiększeniu planu dotacji         
   celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku,        
   na zadanie: 
    16. Sprawy obywatelskie 
    16.1.Obsługa administracyjna obywatela 
    16.1.2.Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej 
    16.1.2.5.Zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 
 
II. Zmniejszenia planowanych wydatków budŜetowych o kwotę 182.896,85 złotych                                 
     1. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze § 4300 Zakup usług                      
         pozostałych o kwotę 500 złotych w związku z pozostaniem środków.                                            
     2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, o kwotę 57.396,85 złotych,  
          a)  rozdziale 80113 DowoŜenie uczniów do szkół § 4300 Zakup usług pozostałych o                            
               kwotę 1.339 złotych. 
          b)  rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę                              
              55.822,49 złotych, w tym: 
              § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.894,80 złotych,   
              § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 56,62 złotych,  
              § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.788,97 złotych,  
              § 4120 Składki na fundusz pracy o kwotę 1.140,85 złotych, 
              § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 2.038,86 złotych, 
              § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.205 złotych, 
              § 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 888,10 złotych, 
              § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 729,29 złotych, 
              § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej o                                     
                          kwotę 2.080 złotych. 
           c)  rozdziale 80195 Pozostała działalność  o kwotę 235,36 złotych,  
               § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 złotych, 
               § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę  35,36 złotych.             
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka              
     ściekowa i ochrona wód § 4260 Zakup energii o kwotę 125.000 złotych.  
 
III. Zwiększenie planu wydatków budŜetowych o kwotę 193.630 złotych,                                              
1. W dziale 600 Transport i łączność,  o kwotę  10.733,15 złotych, w tym: 
          1.1. rozdziale 60016 Drogi gminne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę                 
                 10.725,72 złote,   z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 
          1.2. rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych § 4270 Zakup usług                                    



                 remontowych  o kwotę 7,43 złotych  na pokrycie zobowiązań za remont dróg. 
          2. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze  § 4210 Zakup                              
               materiałów i wyposaŜenia  o o kwote 500 złotych z przeznaczeniem na zakup zniczy i                    
              kwiatów na groby Ŝołnierzy wojennych.                                                                                            

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 
33.854,40  złotych w związku z reorganizacją oświaty - przejęcie zlikwidowanego 
GZOSz, 

               § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.880 złotych,                                              
               § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.078 złotych,                                                    
               § 4120 Składki na fundusz pracy o kwotę 584,43 złote, z przeznaczeniem  na                                             
                           wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń pracowników, 
               § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 2.854,22 złote na zakup materiałów, 
               § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.205 złotych z przeznaczeniem na zakup  
                           usług, 
               § 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 888,10 złotych na wypłatę delegacji                                         
                           słuŜbowych, 
               § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 364,65 złotych 
          4. W dziale  801 Oświata i wychowanie o kwotę 23.542,45 złotych, w związku z                                 
              reorganizacją oświaty. 
              3.1.W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 22.203,45 złotych, w tym: 
              § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.000 złotych,  z                                                   
                          przeznaczeniem na wynagrodzenie dla głównego księgowego,  
               § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.338,81 złotych na składki ZUS, 
               § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 1.500 złotych na zakup materiałów                                 
                           biurowych, 
               § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 364,64 złotych, 
        3.2. W rozdziale 80113 DowoŜenie uczniów do szkół o kwotę 1.339 złotych, w tym: 
                § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 600 złotych, z przeznaczeniem na remont                                
                            autobusów szkolnych, 
                § 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 739 złotych na ubezpieczenie autobusu                                           
                            szkolnego.  

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 
Gospodarka  ściekowa i ochrona wód o kwotę 125.000 złotych 

        § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 69.000 złotych z przeznaczeniem na remont                              
                    sieci kanalizacyjnej ścieków pokąpielowych 
        § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 56.000 złotych z                         
                     przeznaczeniem na zakup beczki asenizacyjnej i samochodu dostawczego dla                                  
                     gospodarki komunalnej. 
 
 
 Przewodniczący Rady 
   Czesław Stępień 


