Uchwała Nr XVII/91/2016
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 11 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890) Rada Gminy Solec-Zdrój
uchwala, co następuje:
§1
1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 671,90 złotych
Planowane dochody budżetu Gminy po zmianach 21 134 308,61 złotych,
z tego:
a) dochody bieżące 17 868 034,96 złotych
b) dochody majątkowe 3 266 273,65 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 1 671,90 złotych.
Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 21 239 496,45 złotych,
z tego:
a) wydatki bieżące - 16 576 658,58 złotych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 200 909,49 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 533 469,68 złotych,
- dotacje na zadania bieżące 822 967 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 704 732,68 złotych,
- wydatki na finansowanie programów 9 036,86 złotych,
- obsługa długu 305 542,87 złotych
b) wydatki majątkowe - 4 662 837,87 złotych
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 662 837,87 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
4 113 896,96 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§3
1. 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 4
214 933,82 złotych
a)

wydatki bieżące - 9 036,86 złotych,

b) wydatki majątkowe - 4 205 896,96 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§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 w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.175,88 złotych, z tytułu zwrotu podatku VAT.
II. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 13.503,98
złotych
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205 o kwotę 5.467,89 złotych
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
625 o kwotę 8.036,09 złotych
III. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę
23.701,94 złote
§ 4306 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.233,52 złotych
§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.965,14 złotych
§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 4.800,00 złotych
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.703,28 złotych.
IV. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
§ 6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.373,84 złotych, z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności
publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego“.

