
UCHWAŁA NR XXII/132/2020 

RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

Z DNIA 29 października 2020r. 

     

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok 

                   

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 71 500 złotych 

    Planowane dochody po zmianach 38 188 392,25 złotych,  

            z tego: 

            a) bieżące - 27 002 556,87 złotych 

            b) majątkowe - 11 185 835,38 złotych 

               zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.                      

 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 71 500 złotych 

           Planowane wydatki po zmianach 41 447 520,11 złotych,  

            z tego: 

            a) bieżące - 25 558 492,01 złotych 

            b) majątkowe - 15 889 528,10 złotych 

                zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 

    w 2020 roku 

    zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Zadania inwestycyjne roczne na 2020 rok 

    zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Ustala się dochody w kwocie 436 690,50 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0 złotych 

oraz wydatki w kwocie 459 690,50 złotych na cele związane z pokrywaniem kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze 

zmianami)  

    zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 



Uzasadnienie: 
Postanawia się dokonać: 

I. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75816 

Wpływy do rozliczenia § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 349 696 złotych, w związku z otrzymanymi 

środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

II. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 421 196 złotych, w związku z przewidywanym 

niższym wykonaniem dochodów 

     1. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 132 476 złotych 

         1.1.W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 0970 Wpływy z różnych dochodów  

o kwotę 131 976 złotych, 

         1.2.W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu 

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500 złotych. 

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

i nieruchomościami § 0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 60 000 złotych.    

    3. W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych 

dochodów o kwotę 19 351 złotych. 

    4. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 510 000 

złotych 

         § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10 000 złotych, 

         § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500 000 złotych. 

   5. 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 613 979 

złotych 

       5.1.W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

cywilnoprawnych, organizacyjnych § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 100 

000 złotych, 

      5.2.W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych o kwotę 323 979 złotych 

            § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 178 979 złotych, 

            § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 80 000 złotych, 

            § 0360Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000 złotych, 

            § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50 000 złotych, 

     5.3.W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 20 000 złotych 

            § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 10 000 złotych,  

            § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 10 000 złotych. 

    5.4.W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  

o kwotę 170 000 złotych 

            § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 70 000 złotych, 

            § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100 000 złotych. 

     6. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 80 000 złotych 



         6.1.W rozdziale 80104 Przedszkola § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego o kwotę 5 000 złotych. 

        6.2.W rozdziale80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 75 000 złotych 

              § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 18 000 złotych, 

              § 0830 Wpływy z usług o kwotę 57 000 złotych. 

    7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona 

powietrza atmosferycznego i klimatu § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 390 

złotych. 

III. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 85 054 złotych 

     1. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 7 954 złote 

         1.1.W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych, zadanie "Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój” zmienia 

się źródła finansowania wydatków w ten sposób, że zmniejsza się wydatki ze środków własnych 

gminy, a zwiększa się ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1 349 

696 złotych. 

       1.2. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 7 954 złote 

               § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 złotych, w ramach funduszu 

sołeckiego wsi Piasek Mały, w zadaniu "odśnieżanie dróg", 

              § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7 254 złote w ramach funduszu sołeckiego, w 

wsi Włosnowice 5 500 złotych, wsi Zagajów 1 754 złote w zadaniu "konserwacja rowów 

odwadniających" 

              § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500 złotych zadanie 

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ewid. 452 w miejscowości Solec-

Zdrój na długości 270 mb (wykonanie nawierzchni tłuczniowej)".                           

    2. W dziale 750 Administracja, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

o kwotę 3 500 złotych w ramach funduszu sołeckiego 

         § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 złotych, w tym w m. Piestrzec 2 

000 złotych i w m. Zagajów 500 złotych, 

         § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 1 000 złotych w ramach funduszu sołeckiego wsi 

Piestrzec. 

   3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o 

kwotę 71 000 złotych 

        § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 15 000 złotych (ZSz Solec-Zdrój) 

        § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 56 000 złotych (ZPPO Zborów 26 000 złotych, 

ZSz Solec-Zdrój 30 000 złotych) 

   4. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 4210 Zakup 

materiałów i wyposażenia o kwotę 2 600 złotych w ramach funduszu sołeckiego 

        wsi Wełnin zmniejszenie o kwotę 4 000 złotych w zadaniu "zakup urządzenia do ćwiczeń" 

        wsi Zagajów zwiększenie o kwotę 1 400 złotych, na zakup do utwardzenia dojazdu do placu 

zabaw. 

IV. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 13 554 złote 

      1.W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 3 854 złotych w ramach funduszu sołeckiego 

         1.1. rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3 454 

złote, z przeznaczeniem na remont dróg (wsi Piestrzec 2 600 złotych i Zagajów 854 złote), 

         1.2. rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 400 złotych  

                § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 277 złotych (zwiększa się 400 

złotych w m. Piestrzec o kwotę 400 złotych na zakup przystanku autobusowego, w m. Kików 1 



377 złotych na zakup tablic informacyjnych, zmniejsza się w m. Kików o kwotę 1 500 złotych  

z zadania remont infrastruktury wiejskiej - przystanki autobusowe), 

                § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 123 złote na transport tablic informacyjnych.  

      2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 złotych, w ramach funduszu 

sołeckiego wsi Wełnin, z przeznaczeniem na odwodnienie i wyrównanie działki obok zbiornika 

wodnego. 

      3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki 

kultury, świetlice i kluby o kwotę 5 700 złotych w ramach funduszu sołeckiego 

           § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 200 złotych, (1 000 złotych wsi 

Włosnowice na zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy, 200 złotych na zakup paliwa do 

koszenia trawy wokół świetlicy w Piasku Małym) 

           § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 500 złotych, z przeznaczeniem na wykonanie 

ogrodzenia wokół świetlicy wsi Włosnowice. 

 

 


