
Uchwała Nr XXXIII/191/2017 
Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 21 sierpnia 2017  roku 
     

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 rok 
                  
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami)  
w związku z art.  211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,  art. 216, ust. 2 , art 235, art. 236 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi 
zmianami)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu o kwotę 98 000 złotych.   
    Dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 29 571 764,48 złotych,     
           z tego:                                                                                                                                             
a) dochody bieżące - 23 042 545,44 złotych,  
     b) dochody majątkowe - 6 529 219,04 złotych 
         zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.  
2.  Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 98 000 złotych.        
     Wydatki budżetu gminy po zmianach 30 648 064,48 złotych 
          z tego:  
     a) bieżące 21 479 154,57 złotych, 
     b) wydatki majątkowe - 9 168 909,91 złotych 
         zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.      
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku z             
załącznikiem  Nr 3  do niniejszej uchwały.  
4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem  Nr 4  do niniejszej                
uchwały.  
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii                   
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na  2017 rok w            
wysokości 8 367 531,04 złotych, z tego: 
              a) wydatki bieżące - 153 834,36 złotych,                                                                                            
b) wydatki majątkowe - 8 213 696,68 złotych  
     zgodnie z załącznikiem  Nr 5 do niniejszej uchwały.       
6.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień               
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem  
     Nr 6 do niniejszej  uchwały.  
  

§ 2 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.  
 
 



Uzasadnienie: 
Postanawia się dokonać: 
I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych  o kwotę 111 054,26 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, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 99 000 w związku z otrzymaniem                     
promesy z MSWiA o przyznaniu dofinansowania  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  w                   
infrastrukturze drogowej: 
      1. Remont  drogi gminnej nr 384013T Świniary - Błonie od km 0+00 do km 0+768, dł.768 mb. 
  2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek                                   
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615                    
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i             
opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 Podatek od                           
nieruchomości o kwotę 5 054,26 złotych w związku z wyższym wykonaniem planu. 
  3.  W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdziale 92195 Pozostała  działalność             
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na                  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7 000                      
złotych na podstawie umowy z Województwem Świętorzyskim na zakup regionalnych stoisk                      
drewnianych na organizowanie imprez kulturalnych w ramach  konkursu "Odnowa Wsi                               
Świętokrzyskiej" na 2017 rok. 
II. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 13 054,26 złotych 
     1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale  60017 Drogi wewnętrzne § 6630 Dotacje celowe                    
otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na                         
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8 000                      
złotych na podstawie umowy z Województwem Świętorzyskim. 
     2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale Różne rozliczenia finansowe o kwotę 5 054,26 złotych w            
na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3111.101.2017 z dnia10.08.2017. 
          § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                        
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5 012,08 złotych 
          § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów                    
                      inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych o kwotę                             
42,18 złotych 
III. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 36 614 złotych  
     1.  W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002                  
Dostarczanie wody § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 257 złotych. 
     2.  W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale  60017 Drogi wewnętrzne § 6050 Wydatki                               
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8 000 złotych. 
     3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4210 Zakup                                      
materiałów i wyposażenia o kwotę 5 500 złotych. 
     4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla                              
uczniów o charakterze socjalnym  o kwotę 8 600  złotych  
         § 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów o kwotę 3 600 złotych 
         § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 5 000 złotych. 
     5. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i                
ochrona wód § 4300   Zakup usług pozostałych o kwotę 7 257 złotych. 
IV. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych  o kwotę 134 614 złotych 
      1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002                   
Dostarczanie wody § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 257 złotych z             
przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla programu e-usługi.  
      2.  W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale  60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4270               
Zakup usług remontowych o kwotę 99 000 złotych z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr               384013T 
Świniary - Błonie  od km 0+0 do km 0+768 , dł. 768 mb uszkodzonej w czasie                              ulewnych 
deszczów. 



       3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 Zakup             
usług pozostałych o kwotę 8 600  złotych, z przeznaczeniem na wykonywanie usług dowozu                       uczniów 
w  roku szkolnym 2017/2018. 
       4. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i                
ochrona wód §  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 257 złotych z                      
przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla programu e-usługi. 
       5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdziale 92195 Pozostała działalność §            
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12 500 złotych  z                            
przeznaczeniem na zakup regionalnych stoisk drewnianych na organizowanie imprez kulturalnych              w ramach 
konkursu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej" na 2017 rok. 
  


