
Uchwała Nr XXXVI/175/2010
Rady Gminy Solec Zdrój

z dnia 22 marca 2010 roku
w sprawie dokonania zmian  budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 
211, art. 212, ust. 1 pkt 1 i 2,  art. 235, art. 236, art. 237, ust. 1, 2, pkt 1,  ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  Rada Gminy Solec- 
Zdrój  uchwala co następuje:

           § 1.  W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci: 
1. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.711.104,38 złotych 
zgodnie z  załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 2. Zwiększenia  planowanych wydatków budżetu o kwotę 344.918,33 złotych 
zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  1. Planowany deficytu budżetu wynosi kwotę 9.322.852,38 złotych.   Źródłem
sfinansowania planowanego deficytu  są przychody pochodzące z: 
1)  pożyczek w kwocie 7.939.399,23 złotych, w tym ; 
pożyczki zaciągane  w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z 
podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii 
Europejskiej w kwocie 7.939.399,23   złotych, 
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.383.453,15 złotych                                                         

2.  Planowane przychody budżetu wynoszą 10.762.458,12  złotych zgodnie z 
załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały. 

3.  Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.439.605,74 złotych zgodnie z 
załącznikiem  Nr 3a do niniejszej uchwały.                                                                                       

        § 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 
otrzymują brzmienie  zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do niniejszej uchwały. 

              § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz  innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 

otrzymują brzmienie   zgodnie z załącznikiem  Nr 5,5a i 5b  do niniejszej uchwały 
                § 5. Plan wydatków z zakresu zadań zleconych na 2010 rok  otrzymuje brzmienie 
zgodnie z  załącznikiem  Nr 6 do niniejszej uchwały. 
                § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
porozumień(umów)   między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku otrzymują 
brzmienie zgodnie z  załącznikiem  Nr 7 do niniejszej uchwały. 
                § 7. Dotacje podmiotowe na 2010 rok otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 
8 do niniejszej  uchwały. 
           § 8. §  6 uchwały Nr XXXV/168/2010 Rady Gminy z dnia 12 lutego 2010 roku otrzymuje 
brzmienie:  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i 
pożyczek  zaciąganych na: 
1.   Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    - w kwocie 5.832.084,23 złotych 



                   w tym: 
kredyty, pożyczki zaciągane  w związku ze środkami określonymi w umowie 
zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem 
Spójności Unii Europejskiej w kwocie 5.832.084,23   złotych 
2.  Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.107.315 złotych                                                      
          § 9. W § 11  ust. 1 uchwały Nr XXXIV/163/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku otrzymuje 
brzmienie :  1. Zaciągania kredytów i pożyczek na: 
           a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 5.832.084,23 zł    w  tym: 
kredyty, pożyczki zaciągane  w związku ze środkami określonymi w umowie 
zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem 
Spójności Unii Europejskiej w kwocie 5.832.084,23   zł                                                            

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.107.315 złotych                                                             

 c) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w 
kwocie 239.605,74 złotych 

w tym: 
kredyty, pożyczki zaciągane  w związku ze środkami określonymi w umowie 

zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem 
Spójności Unii Europejskiej w kwocie 234.605,74   zł                                                     

§ 10.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec - Zdrój. 
                   § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym  Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  
  

                           Przewodniczący Rady Gminy   

                                                                         Zenobiusz Kowalczyk



Uzasadnienie:
Postanawia sie dokonać:
I.1.Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 437.927,14 złotych
      a/ 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 o kwotę 200.000 złotych w związku z otrzymaniem zawiadomienia  od Ministra 
Spraw Wewnętrznych o przydzieleniu środków na usuwanie skutków powodzi czerwiec 
2009 roku
      b/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 
nieruchomości o kwotę 5.981,98 złotych w związku z podwyższeniem opłat 
      c/ 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 
159.302 złotych
          - 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 43.302 złotych
          - rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych o kwotę 116.000 złotych
            § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 55.000 złotych, 
§ 0320 Podatek  rolny o kwotę 61.000 złotych 
      d/ w dziale 758 Różne rozliczenia o kwote 68.612 złotych w związku ze zwiększeniem 
subwencji przez Ministra Finansów
          - rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 Subwencje ogólne z 
budżetu państwa o kwotę 66.129 złotych                                                                                        - 
rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst § 2920 Subwencje ogólne 
z budżetu państwa o kwotę 2.483 złotych
       e/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.031,16 złotych
           - rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6619 Dotacje celowe otrzymane 
z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
(Umów) między jst o kwotę 3.129,52 złotych w związku ze zwiększeniem udziału w 
kosztach realizacji inwestycji Gminy Pacanów                                                                                - 
rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 901,64 złotych             2. 
Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.149.031,52 złotych 
a/ w dziale  010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.639.492 złotych w 



związku ze zmianą terminu przekazania środków 
b/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 509.539,52 złotych 
- rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6298 Środki na dofinansowanie 
własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych 
źródeł o kwotę 9.539,52 złotych  w  związku ze zmianą dokonaną w kwalifikowalności 
wydatków                                                                                                                                         - 
rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6298 Środki na 
dofinansowanie  własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych  źródeł o kwotę 500.000 złotych                                   
 



Uzasadnienie:
Postanawia się dokonać: 
I.1.Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 386.634,85 złotych 
a/ w dziale  010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 32.177 
złotych                                                                                                                                             b/ 
w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4270 
Zakup usług remontowych o kwotę 258.327,70 złotych z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. "Remont drogi gminnej Klucz - Dąbrówka nr 003682 T na odcinku od km 
0+000 do km 1+540" z udziałem środków z budżetu państwa                                                       c/ 
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 
Komendy powiatowe PSP § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 10.000 
złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu  kwatermistrzowsko - 
technicznego dla PSP w Busku- Zdroju                                                                                         d/ 
w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 66.129 złotych
          - rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwote 43.750 złotych
            § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.600 złotych 
§ 4120 Składki na F.P o kwotę 550 złotych 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  o kwote 3.220 złotych 
§ 4260 Zakup energii o kwotę 6.500  złotych 
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 złotych 
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.400 złotych 
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 
480 złotych                                                                                                                                    - 
rozdziale 80104 Przedszkola  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej o kwotę 90 złotych                                                                                    - 
rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 20.189 złotych 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.000 złotych 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.350 złotych 
§ 4120 Składki na F.P o kwotę 220 złotych 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę 3.239 złotych 
§ 4260 Zakup energii o kwote 4.000  złotych 
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.200 złotych 
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 
180 złotych                                                                                                                                     - 
rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4700 Szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 400 złotych 
- rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 1.700 
złotych 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę 1.000 złotych 
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 złotych 
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 



500 złotych                                                                                                                                 e/  w 
dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.001,15 złotych                   - 
rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6059 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych o kwotę 8.539,51 złotych 
- rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi  § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 
10.560 złotych 
- rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 901,64 złotych                 2. 
Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 41.716,52 złotych 
a/ w dziale  010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Infrastrukura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 32.177 
złotych 
b/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  rozdziale 90001 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6058 Wydatki inwestycyjne  jednostek 
budżetowych o kwotę 9.539,52 złotych


