
Uchwała Nr XV/72/2015 

 Rady Gminy Solec-Zdrój    

z dnia 4 grudnia 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, 532,1189,1190, 1269, 1358)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 1. Zwiększenia  planowanych dochodów budżetu o kwotę 46 925  złotych               Planowane dochody budżetu 

Gminy po zmianach  25 109 807,12 złotych,           z tego:                                                                                                                       

a) dochody bieżące 19 301 511,22  złotych                                                             b) dochody majątkowe 5 808 

295,90  złotych                                                              zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.                                    

2. Zwiększenia  planowanych wydatków budżetu o kwotę 46 925   złotych.   

     Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25 132 231,92 złotych,           z tego:                                                                                                                       

a) wydatki bieżące - 17 626 778,41  złotych,  

          - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 207 598,87 złotych, 

          - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 468 192,63  złotych, 

          - dotacje na zadania bieżące 703 517  złotych, 

          - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 788 037,43 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                                                                                

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 o kwotę 46 925 złotych, w związku z większym                                

wykonaniem dochodów od planu                                                                                                                

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i                                   

nieruchomościami o kwotę 7 480 złotych                                                                                                   

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego                                  

osobom fizycznym w prawo własności 7 100 złotych                                                                   § 0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania                                         

wieczystego nieruchomości 180 złotych                                                                                        § 0920 

Pozostałe  odsetki 200 złotych                                                                                                     2.W 

dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek                              

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 8 300                    

złotych                                                                                                                                                          

2.1.W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i                             

darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od                         

osób fizycznych o kwotę 5 900 złotych                                                                                                       

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn  400 złotych,                                                                                

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5 500 złotych                                              

2.2.W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu                         

terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 2 400 złotych                                                                          

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu                                                  

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1 900 złotych,                                          § 0690 

Wpływy z różnych opłat o kwotę 500 złotych.                                                                    3. W dziale 

801 Oświata i wychowanie o kwotę 120 złotych                                                                         3.1.W 

rozdziale 80110 Gimnazja  §  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników                                    

majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów                       

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 70 złotych.                                    

3.2.W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół  § 0970 Wpływy z różnych dochodów o                      

kwotę 50 złotych.                                                                                                                              4. W 

dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 31 025 złotych                               

4.1.W rozdziale 90001  gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 29 860 złotych                                    

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 360 złotych                       

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 29 500 złotych,                                                            

4.2.W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 1 165 złotych                                                             

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 65 złotych,                         

§ 0970 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1 100 złotych. 

II. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w dziale 801 Oświata i wychowanie o         

kwotę 69 257 złotych 

 1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 43 325 złotych 



     § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 000  złotych z                                           

przeznaczeniem na  wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika  oraz nagród                     

jubileuszowych  dla  nauczycieli 

     § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 325 złotych z                           

przeznaczeniem na zapłatę faktury za pomoce dydaktyczne                                                   

§ 4260 Zakup energii o kwotę 13 000 złotych z przeznaczeniem na uregulowanie za                         

zużycie energii  elektrycznej, wody i gazu za m-c listopad i grudzień 

     2. rozdziale 80103 Oddziały szkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia               

osobowe pracowników o kwotę 4 922 złotych z przeznaczeniem na zapłatę                                

wynagrodzeń dla nauczycieli                                                                                                      

3. rozdziale 80104 Przedszkola  § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej             

jednostki systemu oświaty o kwote 1 750 złotych, z przeznaczeniem na zwrot dotacji                

związanej z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Solec-Zdrój do                    

niepublicznej placówki oświatowej na terenie gminy Busko Zdrój.                                          

4. rozdziale 80110 Gimnazja  § 4260 Zakup energii o kwotę 7 460 złotych z                                  

przeznaczeniem na zapłatę faktur za gaz  

5. 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  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 800         

złotych z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzeń dla nauczycieli                                          

III. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 22 332 złotych                             

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15 972 złotych 

     1.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 10 338 złotych 

     § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 202 złotych 

     § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5 900 złotych 

     § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 911 złotych                                                                  

§ 4410 Podróże służbowe krajowe  o kwotę 325 złotych 

 2. rozdziale 80103 Oddziały szkolne w szkołach podstawowych  o kwotę 328 złotych 

     § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 75 złotych 

     § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 243 złotych 

          § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10 złotych                                                           
3. Rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego  § 4110 Składki na                            

ubezpieczenia społeczne o kwot 100 złotych                                                                            4.  

rozdziale 80110 Gimnazja § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000               

złotych                                                                                                                                                       
5. rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół  § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę          

1 750 złotych.                                                                                                                              

6. 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 o kwotę 1 456 złotych                                                                      

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 210 złotych                             

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 792 złotych                                                  

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 454 złotych 

   2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne o                



kwotę 6 360 złotych                                                                                                                       

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500 złotych                             

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 900 złotych                                        

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 750 złotych                                                 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 210 złotych 

 
 
 


