
Uchwała Nr VII/29/2015

 Rady Gminy Solec-Zdrój   

z dnia 13 maja 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)  
w związku z art.  211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2,  art. 220, ust. 1 , art 221, ust. 1, 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)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

 W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci:      

 1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 27 000 złotych                          

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

     Dochody budżetu Gminy po zmianach w wysokości 24 391 673,68 złotych,

                    z tego:

                              a) dochody bieżące   18 330 926,99 złotych

                              b) dochody majątkowe  6 060 746,69 złotych.

2. Zwiększenia  planowanych wydatków budżetu o kwotę 27 000 złotych.  

     Wydatki  budżetu  gminy  po  zmianach  w  wysokości   24  503  844,33   złotych,
z tego:                                                                                                                 a) wydatki
bieżące -  16 635 778,48 złotych, 
          - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 148 279,57 złotych,
          - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  4 663 849,36 złotych,
          - dotacje na zadania bieżące 709 730 złotych,
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 654 487,07 złotych,
          - wydatki na finansowanie programów 116 889,61 złotych,
          - obsługa długu 342 542,87 złotych    
     b) wydatki majątkowe - 7 868 065,85 złotych
          - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 868 065,85 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 7 411 976,90 złotych
            zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do niniejszej uchwały.   

§ 2

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.



§ 3 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem    
Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dotacje podmiotowe w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotacje celowe w 2015 roku zgodnie z załącznikiem  Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

                                                                         § 7

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 27.000 złotych 
   1. 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 spadków i darowizn,               
podatku od  czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób                   
fizycznych o kwot
ę 25.000 złotych, 
       § 0320 Podatek rolny o kwotę 20.000 złotych, w związku z przewidywanym wykonaniem
dochodów,
       § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę 5.000 złotych w związku z wyzszym        
wykonaniem od planu.
    2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe        
zadania w  zakresie kultury § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy                         
finansowej udzielanej między  jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie         
własnych zadań bieżących o kwotę 2.000 złotych, w związku z otrzymaniem dotacji                 
celowej z powiatu.
II. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 44.640 złotych 
    1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jst § 4300 Zakup usług
pozostałych o kwotę 3.690 złotych.
    2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla   
uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 2.550 złotych.
    3.  W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe       
zadania w  zakresie kultury o kwotę 21.400 złotych 
         § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.126 złotych,
         § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.574 złote 
         § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000 złotych,
         § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 700 złotych
    4. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej §   
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do         
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o                
kwotę 17.000 złotych, w związku z niezgłoszeniem się  żadnej organizacji o                              
dofinansowanie.
III. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 71.640 złotych

      1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jst § 6060 Wydatki na
zakupy  inwestycyjne jst o kwotę 3.690 złotych, z przeznaczeniem na zakup sztandaru             
Gminy Solec-Zdrój.
      2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000      
złotych 
          2.1. W rozdziale 75405 Komendy powiatowe 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.
         2.2. W rozdziale 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  § 6170         
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub                                        
dofinansowanie zadań  inwestycyjnych o kwotę 5.000 złotych, z przeznaczeniem na                 
dofinansowanie zakupu samochodu oraz sprzętu pożarniczego dla Komendy                             
powiatowej PSP w Busku Zdroju.          



         3. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4.550 złotych 
             3.1. W rozdziale 80104 Przedszkola § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla            
niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.550 złotych, z przeznaczeniem                    
na zwrot dotacji związanej z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego w Gminie                          
Solec-Zdrój do  niepublicznej placówki oświatowej w Busku-Zdroju.
             3.2. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 Zakup usług pozostałych
o kwotę 2.000 złotych, z przeznaczeniem na zakup usług.
        4. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne § 6300 Dotacja           
celowa  na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań              
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000 złotych, z przeznaczeniem              
"Wykonanie projektu, przebudowa  oraz dostawa sprzętu  na oddział pediatryczny ZOZ           
w Busku Zdroju".
    5.   W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 35.400 złotych 

          5.1. W  rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2800 Dotacja celowa z

                  budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o  

kwotę 26.000 złotych, z przeznaczeniem na:

               - pomoc finansowa na zorganizowanie VII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki          
Akordeonowej w Solcu-Zdroju 12.000 złotych,
               - pomoc finansowa na zorganizowanie Koncertu w Solcu-Zdroju w ramach XXI        
Międzynarodowego Festiwali Muzycznego im. Krystyny Jamroz  14.000 złotych.
         5.2. W rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury o kwotę 9.400 złotych, celem zwiększenia dotacji                    
dla Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.
    6. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej §   
4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 złotych, z przeznaczeniem na zakup       
materiałów  na imprezy sportowe.


