
Uchwała Nr XIV/66/2015

 Rady Gminy Solec-Zdrój   

z dnia 6 listopada 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

 1. Zwiększenia  planowanych dochodów budżetu o kwotę  92 954 złotych                                                   

Planowane dochody budżetu Gminy po zmianach 25 042 876,12 złotych,                                                                

z tego:                                                                                                                                                                          

a) dochody bieżące 19 241 860,22 złotych                                                                                                                 

c) dochody majątkowe 5 801 015,90 złotych                                                                                                     

zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.                                                                                                

2. Zwiększenia  planowanych wydatków budżetu o kwotę  92 954 złotych. 

    Wydatki  budżetu  gminy  po  zmianach  w  wysokości  25  065  300,92  złotych,
z  tego:
a) wydatki bieżące - 17 559 847,41 złotych, 
          - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 172 971,23 złotych,
          - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 452 430,27 złotych,
          - dotacje na zadania bieżące 701 767 złotych,
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 773 246,43 złotych,
          - wydatki na finansowanie programów 116 889,61 złotych,
          - obsługa długu 342 542,87 złotych    
     b) wydatki majątkowe - 7 505 453,51 złotych
          - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 505 453,51 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
 
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 3  do niniejszej uchwały.

                                                                             § 3

Dotacje podmiotowe na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4  do niniejszej 
uchwały.

                                                                             § 4                                                                               

Dotacje celowe na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
                                                                              § 5



Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

                                                                             § 6
    
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 o kwotę 92 954 złotych
    1. 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 (związków    
         gmin  o kwotę 80 000 złotych w związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Administracji i
         Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej                           
2.  W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale  90019 Wpływy i                 
wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za    korzystanie ze środowiska  §                   
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora  finansów publicznych o kwotę            
12 954 złote,  w związku z umową zawartą z WFOŚ i GW na  dofinansowanie opracowania               
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Solec-Zdrój.
II. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 190 931,26 złotych,  
     1. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 118 107 złotych 
         1. 1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 9 107 złotych

          § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę  5 233 złotych na zakup materiałów, 
          § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3 874 złote, na remonty bieżące dróg.

         1.2. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 109 000 złotych              
§ 4170 Wynagrodzenia  bezosobowe  o kwotę 5 500 złotych, z przeznaczeniem na                                
wynagrodzenie inspektora nadzoru.                                                                                                           
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 103 500 złotych z przeznaczeniem na remont                      
dróg w m. Piestrzec
    2. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 25 690 złotych (ZPPO Zborów) z przeznaczeniem  
na wypłatę wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne                                         
2. 1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 24 690 złotych                                                           
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 18 690 złotych                                                                         
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 000 złotych                                                          
2. 2. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i           
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
                 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach              
artystycznych §  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1 000 złotych                         
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 37 134,26 złotych
         3.1.W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę               
24 180,26 złotych, z przeznaczeniem na opłatę za odbiór odpadów komunalnych.
         3.2. W  rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i  kar  za 
korzystanie ze środowiska  § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12 954 złote na                             
opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Solec-Zdrój.
   4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki            
kultury, świetlice i kluby o kwotę 10 000 złotych
        § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 złotych,
        § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 złotych
III. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę  97 977,26 złotych
      1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6620 Dotacje 
celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie            
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23 287,26 złotych.
      2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 25 000 złotych    
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 20 913 złotych                                                                         
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 575 złotych                                                          
§ 4120 Składki na Fundusz pracy o kwotę 512 złotych    
      3. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5 640 złotych (ZPPO Zborów)                                
3. 1. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4 640 złotych                                         
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 200 złotych                                                    
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 3 700 złotych                                                                           
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 670 złotych                                                             
§ 4120 Składki na Fundusz pracy o kwotę 70 złotych                                                                              



3. 2. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i           
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
                 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach                
artystycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000 złotych                                  
4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę            
20 050 złotych                                                                                                                                                           
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 16 200 złotych                                                                         
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500 złotych                                                          
§ 4120 Składki na Fundusz pracy o kwotę 350 złotych                                                                             
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę  500 złotych                                                                
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500 złotych                                  
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała                         
działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań                      
zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 6 000 złotych.                                                             
6. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2830            
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji               
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 18 000                      
złotych.

 


