
Uchwała Nr XIV/86/2019 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 30 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 79 757 złotych 
    1. Planowane dochody po zmianach 35 236 772,33 złotych,  

            z tego: 

           a) bieżące - 27 132 661,09 złotych 
           b) majątkowe - 8 104 111,24 złotych 

               zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3 346 złotych 
    1.Planowane wydatki po zmianach 39 827 654,07 złotych,  

            z tego: 

           a) bieżące - 24 170 498,85 złotych 
           b) majątkowe - 15 657 155,22 złotych 

               zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 590 881,74 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 497 568,58 złotych. 

3. Przychody budżetu w wysokości  6 138 881,74 złotych i  rozchody w 
     wysokości  1 548 000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

§ 3 
Ustala się dochody w kwocie 107 788,94 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 

107 788,94 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  
. 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.  

 

§ 5 

 

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 284 414  złotych 
   1.W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 204 657 złotych - śroki  na dofinansowanie  przebudowy dróg w ramach Funduszu dróg 

Samorządowych 

      1.1. W rozdziale 60016  Drogi publiczne gminne § 6350 Środki otrzymane z państwowych  funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 171 891 złotych. 

      1.2. W rozdziale 60017  Drogi wewnętrzne § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy    celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów    inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 32 766 złotych. 
   2.W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek     samorządu terytorialnego § 2750 Środki 

na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 76 411 złotych. 

   3.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka  ściekowa i ochrona wód § 0950 Wpływy z 
tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o  kwotę 3 346 złotych, w związku z decyzją Firmy ubezpieczeniowej Nr 

W20191113000376-02 z  dnia 16.12.2019 roku o przyznaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd. 

II. Zmniejszenia planowanych dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 204 657 złotych 
    1. W rozdziale 60016  Drogi publiczne gminne § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,  związków powiatowo gminnych) o kwotę 171 891 złotych. 

    2. W rozdziale 60017  Drogi wewnętrzne § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków   powiatowo gminnych) o kwotę 32 766 złotych.. 

III. Zwiększenia planu wydatków budżetowych w  dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,   rozdziale 90001 Gospodarka 

ściekowa i ochrona wód § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę  3346 złotych, z przeznaczeniem na zakup usług. 
 

 


