
Uchwała Nr VI/33/2019 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 28 marca 2019 roku 

     

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2019 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 2019 r. poz. 506)  w związku z art.  211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3  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 ze 

zmianami)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 130 690 złotych 

     1.1. Planowane dochody po zmianach 33 815 506,29 złotych,  

            z tego: 

           a) bieżące - 25 095 360,16 złotych 

           b) majatkowe - 8 720 146,13 złotych 

               zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się  planowane wydatki budżetu o kwotę 331 192,76 złotych.  

    2.1. Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 38 253 502,92  złotych, z tego:                                                                                             

            a) wydatki bieżące - 21 922 100,40 złotych,  

            b) wydatki majątkowe - 16 331 402,52 złotych 

                 zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.  

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 

    w 2019 roku 

    zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Zadania inwestycyjne roczne  w 2019 roku 

    zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 437 996,63 złotych, który zostanie pokryty  przychodami pochodzącymi 

z: 

1. kredytów i pożyczek  w kwocie 5 641 313,16 złotych, 

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 344 

683,47 złotych. 

3. Przychody budżetu w wysokości  5 985 996,63 złotych,  

4. Rozchody w wysokości  1 548 000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

    

 § 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 130 690 złotych  

   1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 0870 Wpływy               

ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 25 954 złote, z tytułu wpływu za                      

sprzedaż samochodu osobowego. 

   2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla         

jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne dla budżetu państwa o                

kwotę 93 836 złotych, w związku z otrzymaniem pisma  Ministra Finansów nr                          

ST3.4750.1.2019 w sprawie kwoty subwencji na 2019 rok. 

   3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność § 0979 Wpływy z          

różnych dochodów o kwotę 900 złotych, z tytułu odpłatności osób, których dochód                   

przekracza kryterium dochodowe, a korzystają z usług opiekuńczych w ramach projektu           

"Rodzina - wspólna troska". 

   4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka         

komunalna i ochrona wód § 0970 Wpływy z róznych dochodów o kwotę 10 000 złotych,          

z tytułu zwrotu podatku VAT. 

II. Zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2019 rok o kwotę 345 599,76  złotych 

    1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale          

40002 Dostarczanie wody o kwot 74 000  złotych 

        § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24 000 złotych, z                                    

przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej na działkach Nr 547/3, 547/5,                      

547/6 i 545 przy ul. Nad Zalew w Solcu-Zdroju, 

        § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 000 

złotych,  z przeznaczeniem na zakup ciągnika z osprzętem. 

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

nieruchomościami §  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 

       kwotę 5 000 złotych z przeznaczeniem na zakup zakup aparatu USG z głowicą 

        endowaginalną. 

   3. W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 24 180 złotych 

         3.1. W rozdziale 75022 Rady gmin § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o                       

kwotę  16 200 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy. 

         3.2. W rozdziale 75095 Pozostała działalność § 3030 Różne wydatki na rzecz osób                           

fizycznych o kwotę 7 980 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów. 

   4. 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 5 000 złotych, z                 

przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Policji. 

   5. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 123 243 złotych, 

        5.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 

o kwotę 49 753,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla                              

nauczyciela                                                                                                                               

5.2. rozdziale 80104 Przedszkola § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu                             

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 000                             

złotych, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci                       

zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój, a uczęszczających do placówek                           

przedszkolnych w innych gminach.                                                                                         

5.3. rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 36 510 złotych                                                                       

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 600 złotych z                                                



przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i odprawy                                           

emerytalnej dla pracownika obsługi                                                                                   

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 800 złotych z                                                       

przeznaczeniem na uregulowanie składek ZUS 

                 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób                                  

Niepełnosprawnych o kwotę 1 110,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie                              

składek FP                                                                                                                          

§ 4260 Zakup energii o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie                                      

opłat za media 

           5.4. rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji                   

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w                           

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę                        

7 407 złotych                                                                                                                                  

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000 złotych z                                                  

przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń                                                                         

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 407 złotych z przeznaczeniem                                 

na zakup materiałów do zajęc dla uczniów wymagających stosowania                                        

specjalnej organizacji nauki                                                                                                

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 3 000 złotych z                                                 

przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów                                                    

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                                             

5.5. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji                   

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę                          

4 573 złotych                                                                                                                                  

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 złotych z przeznaczeniem                                 

na zakup materiałów do zajęć dla uczniów wymagających stosowania                                        

specjalnej organizacji nauki                                                                                                

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 3 573 złotych                                                   

przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów                                                    

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                                       

6.  W dziale 852 Polityka społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę                        

37 676,76 złotych                                                                                                                      
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 123,27 zł z przeznaczeniem na zakup                        

materiałów potrzebnych do realizacji projektu                                                                   

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8,49 zł z przeznaczeniem na zakup                            

materiałów potrzebnych do realizacji projektu                                                            

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 34 282,30 zł z przeznaczeniem na zapłatę                               

faktur za usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i pielęgniarskie                                         

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 262,70 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur                      

za usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i pielęgniarskie.                                                  

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochorona środowiska o kwotę 76 500 złotych                

7.1.W  rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę 22 977 złotych                     

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 złotych, z przeznaczeniem                               

na zakup materiałów                                                                                                          

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 000                                   

złotych, z przeznaczeniem na zakup ciagnika z osprzętem.                                        



7.2. W rozdziale 90095 Pozostała działalność § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne                     

jednostek budżetowych o kwotę 16 500 złotych, z przeznaczeniem na zakup                              

samochodu elektrycznego - Melex.                                                                               

III. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 14 407 złotych                                          

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

nieruchomościami o kwotę 5 000 złotych                                                                                      

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500 złotych                                                  

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 500 złotych                                                               

§ 4530 Podatek od towarów i usług o kwotę 2 000 złotych                                                       

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

Komendy wojewódzkie Policji § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz                          

celowy o kwotę 5 000 złotych                                                                                                  

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4 407 złotych                                                          

3.1. rozdziale 80110  Gimnazja § 3020 Wydatki osobowe niezaliczona do                                         

wynagrodzeń o kwotę 3 000 złotych.                                                                                       

3.2. rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej                                      

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach                                      

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania                                  

przedszkolnego § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 380 złotych                   

3.3. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej                                      

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                     

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 027 złotych. 

 

 


