
Uchwała Nr XIII/71/2019 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 3 grudnia 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 ze zmianami)  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 2019 r. 

poz. 869 ze zmianami)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 18 398,06  złotych 

    1. Planowane dochody po zmianach 34 761 789,33   złotych,  

            z tego: 

           a) bieżące - 26 657 678,09 złotych 

           b) majątkowe - 8 104 111,24  złotych 

               zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały. 

    2. Zwiększa się  planowane wydatki budżetu o kwotę 29 611,94  złotych.  

        1. Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 39 429 082,07  złotych, z tego:                                                                                        

                a) wydatki bieżące - 23 763 526,85 złotych,  

                b) wydatki majątkowe - 15 665 555,22  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. 

5. Dotacje celowe w 2019 roku  

    zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 667 292,74 złotych, który zostanie pokryty  przychodami pochodzącymi 

z: 

1. kredytów i pożyczek  w kwocie 4 093 313,16 złotych, 

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 573 

979,58 złotych. 

3. Przychody budżetu w wysokości  6 215 292,74 złotych i  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 

 


