
Uchwała Nr XIII/60/2015

 Rady Gminy Solec-Zdrój   

z dnia 22 października 2015  roku  

   

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2015 rok

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318, z 2014 r. poz. 379,1072, z 2015 r. poz. 1045)  
w związku z art.  211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6,  art. 216, ust. 2 , art 235, art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 
379,911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532,1189)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co 
następuje:

§ 1

 W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci:      

 1. Zwiększenia  planowanych dochodów budżetu o kwotę  300 000 złotych                                           

     Planowane dochody budżetu Gminy po zmianach 24 800 078,41 złotych,                                          

     z tego:                                                                                                                                                     

     a) dochody bieżące 18 999 062,51 złotych                                                                                            

     c) dochody majątkowe 5 801 015,90 złotych                                                                              

     zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.                                                                         

2. Zwiększenia  planowanych wydatków budżetu o kwotę  300 000 złotych.  

     Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24 822 503,21 złotych,
     z tego:
     a) wydatki bieżące - 17 293 762,44 złotych, 
          - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 190 839,23 złotych,
          - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 177 508,30 złotych,
          - dotacje na zadania bieżące 720 770 złotych,
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 745 212,43 złotych,
          - wydatki na finansowanie programów 116 889,61 złotych,
          - obsługa długu 342 542,87 złotych    
     b) wydatki majątkowe - 7 528 740,77 złotych
          - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 528 740,77 złotych, z tego:
          - na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz  środków, o których
             mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności  w ramach budżetu
             środków europejskich 7 072 276,90 złotych
            zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.   

§ 2
 
Zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem  Nr 3  do niniejszej uchwały.

                                                                             § 3

Zadania jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

zgodnie z załącznikiem nr 4  do niniejszej uchwały.



                                                                             § 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

                                                                             § 5
    
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek



Uzasadnienie:

Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych  w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale      
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     
na realizację własnych  zadań bieżących gmin o kwotę 300 000 złotych w związku z                             
zawiadomieniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o przyznaniu dofinansowania w ramach       
podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

II. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 309 061 złotych                                                           
     1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych §      
          4270 Zakup usług remontowych o kwotę 300 000 złotych, z przeznaczeniem na remont dróg:
          a) Nr 384088T Wełnin - Brzostków od km 0+15 do km 1-029 dł. 1 014 mb.,
          b) Nr 384038T Solec-Zdrój droga do zalewu od km 0+000 do km 0+580 dł. 580 mb.,
          c) Nr 384045T Żuków koło  figury od km 0+000 do km 0+130 oraz od km 0+273 do km 0+430 
              dł. 260 mb.,
          d) drogi gminnej dz. 650 Piestrzec - Łysa Góra od km 0+000 do km 0+580 dł. 580 mb.
      2. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki                
           inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 061 złotych, z przeznaczeniem na zadanie         
           "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Magierów" w ramach        
           funduszu sołeckiego.

III. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,  rozdziale    
      70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne              
      jednostek budżetowych o kwotę 9 061 złotych w ramach funduszu sołeckiego wsi Magierów.


