
Uchwała Nr XXXVIII/221/2018 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 9 lutego 2018 roku 

     

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 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 2017 r. poz. 1875)  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 2017 r. poz. 2077)  Rada Gminy 

Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 
§ 1 

1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu o kwotę  514 106,50 złotych.  

    Dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości  32 685 255,10  złotych,     

           z tego:                                                                                                           

    a) dochody bieżące - 25 391 677,08 złotych,  

    b) dochody majątkowe - 7 293 578,02 złotych 

    zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały 

2. Zwiększa się  planowane wydatki budżetu o kwotę  2 714 404,34 złotych.  

    Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości  38 044 552,94 złotych,     

           z tego:                                                                                                                

    a) wydatki bieżące - 21 067 034,96  złotych,  

    b) wydatki majątkowe - 16 977 517,98 złotych 

        zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.  

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku zgodnie z załącznikiem  

Nr 3  do niniejszej uchwały.  

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych 

źródeł zagranicznych, niepodlegających  zwrotowi na  2018 rok w wysokości  16 190 744,14 złotych, z tego: 

              a) wydatki bieżące - 0 złotych,                                                                                       

b) wydatki majątkowe - 16 190 744,14  złotych  

     zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do niniejszej uchwały.  

5. Dotacje celowe w 2018 roku  

    zgodnie z załącznikiem  Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

 § 2 

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości  5 359 297,84 złotych, który zostanie pokryty  przychodami pochodzącymi z: 

1. kredytów i pożyczek  w kwocie 5 359 297,84 złotych, 

2. Przychody budżetu w wysokości 6 017 297,84 złotych,  

3. Rozchody w wysokości  658 000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

§ 3 

 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.  

 

§ 4 

 

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 planu dochodów budżetowych o kwotę 514 106,50 złotych  

   1.  W dziale 750 Administracja państwowa, rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 10 000                   

złotych 

         § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 6 000 złotych 

         § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 000 złotych 

   2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe § 2910 Wpływy ze zwrotów              

dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z            

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie  lub w                

nadmiernej wysokości o kwotę  338 złotych, z tytułu zwrotu zasiłku stałego za 2017 rok. 
    3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka              

ściekowa i ochrona wód § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 503 768,50 złotych, z         

tytułu zwrotu podatku VAT. 

II. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2 743 404,34 złote  

    1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404                    

Komendy wojewódzkie Policji § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na            

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 10 000 złotych, z                         

przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Solcu-Zdroju. 

   2. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność § 2810 Dotacja                    

celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                      

fundacjom. 

   3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe § 2910 Zwrot dotacji oraz                 

płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem           

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie  lub w nadmiernej                  

wysokości o kwotę 338 złotych, z przeznaczeniem na  zwrot zasiłku stałego za 2017 rok. 

   4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2 723 066,34 złote 

        4.1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6059 Wydatki inwestycyjne                   

jednostek budżetowych o kwotę 2 694 066,34 złote, w tym na zadanie: 

              „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój“  75 108,34 złote, 

              „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój“                               

2 618 958 złotych. 

       4.2. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar                   

za korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 złotych, z                

przeznaczeniem na opracowania, w tym opracowanie oceny pięcioletniej stanu                               

technicznego zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Solcu-Zdroju oraz instrukcji obsługi                

i eksploatacji. 

       4.3. W rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4270 Zakup usług                                

remontowych o kwotę 14 000 złotych, z przeznaczeniem na remont budowli                                  

przelotowo-upustowej zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Solcu-Zdroju, uszkodzonej                

podczas nadmiernych opadów w 2013 roku. 

III. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa         

o kwotę 29 000 złotych  

      1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  § 4300 Zakup usług                          

pozostałych o kwotę 15 000 złotych. 

      2. W rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4270 Zakup usług                                

remontowych o kwotę 14 000 złotych. 


