
  

 Uchwała Nr XVI/77/2015 

 Rady Gminy Solec-Zdrój    

z dnia 30 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. Zmniejszenia  planowanych dochodów budżetu o kwotę 185 678  złotych             

Planowane dochody budżetu Gminy po zmianach  24 885 645,12 złotych,           z tego:                                                                                                                       

a) dochody bieżące 19 077 349,22  złotych                                                              

b) dochody majątkowe 5 808 295,90  złotych     zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.                                    

2. Zmniejszenia  planowanych wydatków budżetu o kwotę 185 678   złotych.   

     Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24 908 069,92 złotych,  z tego:                                                                                                                       

a) wydatki bieżące - 17 588 294,41  złotych,  

          - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 188 355,87 złotych, 

          - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 492 415,63  złotych, 

          - dotacje na zadania bieżące 703 517  złotych, 

          - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 744 573,43 złotych, 

          - wydatki na finansowanie programów 116 889,61 złotych, 

          - obsługa długu 342 542,87  złotych     

     b) wydatki majątkowe - 7 319 775,51  złotych 

          - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 319 775,51  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                            

6 955 368,90 złotych  zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.                                                                                                                                                                 

§ 2 

 

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku zgodnie z załącznikiem  

Nr 3  do niniejszej uchwały. 

 

                                                                         § 3 

 

Zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem  Nr 4. 

 

                                                                           § 4 

 

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      

7 080 008,51 złotych 

a) wydatki bieżące -  116 889,61 złotych, 

b) wydatki majątkowe -  6 963 118,90  złotych 

           zgodnie z załącznikiem nr 5.  

 

                                                              § 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 w dziale 756 Dochody od osób                    

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej      

oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego,                  

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

od osób fizycznych § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 43 000 złotych, w związku z     

wyższym wykonaniem planowanych dochodów. 

II. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 228 678 złotych  

    1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i                 

sanitacyjna wsi  § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 68 770 złotych. 

    2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z            

różnych dochodów o kwotę 43 000 złotych. 

    3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona              

powietrza atmosferycznego i klimatu § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę                  

116 908 złotych. 

III. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 214 778 złotych  

      1.W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i                  

sanitacyjna wsi  § 6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 61 020            

złotych. 

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

nieruchomościami  § 6060 Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych   o           

kwotę 5 750 złotych. 

      3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 6060 Wydatki               

na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 2 000 złotych. 

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

kwotę 29 100 złotych                                                                                                                     

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 100 złotych                                      

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 200 złotych                                              

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 800 złotych                                                           5.  

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona               

powietrza atmosferycznego i klimatu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek                            

budżetowych  o kwotę 116 908 złotych. 

IV. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w ramach subwencji o kwotę                       

29 100 złotych 

       1. W dziale 801 Oświata i wychowanie  o kwotę 28 900 złotych                                                      

1.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 14 700 złotych                                                    
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 700 złotych z                                                

przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli                                                      



 § 4260 Zakup energii o kwotę 2 000 złotych z przeznaczeniem na zapłatę faktura za  gaz                                                                                                                               

1.2. rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 14 200 złotych                                                                       

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 000 złotych z przeznaczeniem na    

            wypłatę wynagrodzeń nauczycieli                                                      

§ 4260 Zakup energii o kwotę 2 200 złotych z przeznaczeniem na zapłate faktury    za  gaz                                                                                                                        

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnch o kwotę 200 złotych                                    

z przeznaczeniem na zapłatę odpisów ZFŚS                                                     

 
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uzasadnienie: 

Postanawia się dokonać: 



I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w dziale 756 Dochody od osób                      

    prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej         

    oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego,                   

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

    od osób fizycznych § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 43 000 złotych, w związku z      

    wyższym wykonaniem planowanych dochodów. 

II. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 228 678 złotych  

    1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i                  

         sanitacyjna wsi  § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 68 770 złotych. 

    2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z             

         różnych dochodów o kwotę 43 000 złotych. 

    3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona                 

         powietrza atmosferycznego i klimatu § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę                    

         116 908 złotych. 

III. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 185 678 złotych  

      1.W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i                    

          sanitacyjna wsi  § 6050 Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 61 020              

          złotych. 

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

           nieruchomościami  § 6060 Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych     

           o kwotę 5 750 złotych. 

      3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 6060 Wydatki                 

           na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 2 000 złotych. 

     4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona                 

          powietrza atmosferycznego i klimatu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek                              

          budżetowych  o kwotę 116 908 złotych. 

 
 
 


