
UCHWAŁA NR XXI/128/2020 

RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 R. 

     

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 1990 r. 

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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 100 288,50 złotych 

    Planowane dochody po zmianach 38 095 829,67 złotych,  

            z tego: 

           a) bieżące - 28 259 190,29 złotych 

           b) majątkowe - 9 836 639, 38 złotych 

               zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.                      

 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 100 288,50 złotych 

           Planowane wydatki po zmianach 41 354 957,53 złotych,  

            z tego: 

            a) bieżące - 25 465 429,43 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. 

 

§ 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 planowanych dochodów budżetowych o kwotę 100 288,50 złotych 

   1.W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 80195 Pozostała działalność § 0750 

Wpływy 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 352 złote w związku  

z wyższym wykonaniem dochodów. 

   2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 0960 Wpływy  

z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 50 złotych,  

na podstawie otrzymanej darowizny. 

   3.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 29 845 

złotych, w związku z wyższym wykonaniem dochodów. 

       3.1.W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

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

jednostek organizacyjnych § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  

o kwotę 24 845 złotych. 

       3.2.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 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat o kwotę 5 000 złotych. 

    4.W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0940 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 19 362 złotych, w związku  

z wyższym wykonaniem dochodów. 

    5.W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 791 złotych, w związku z wyższym 
wykonaniem dochodów. 

        5.1.W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów  

o kwotę 419 złotych. 

        5.2.W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkól § 0970 Wpływy z różnych 

dochodów o kwotę 1 372 złotych. 

    6.W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5 000 

złotych. 

     7.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 43 623,50 złotych 

         7.1.W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0870 Wpływy ze 

sprzedaży składników majątkowych o kwotę 9 180 złotych. 

         7.2.W dziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 Wpływy z innych 

lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw o kwotę 29 632, 50 złotych, w związku ze zwiększeniem stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

         7.3.W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 0970 Wpływy z różnych opłat  

o kwotę 3 185 złotych, w związku z wykonaniem wyższym wykonaniem dochodów. 

         7.4.W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0950 Wpływy z tytułu kar  

i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1 476 złotych, w związku  

z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę. 

         7.5.W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0970 

Wpływy z różnych dochodów o kwotę 150 złotych, w związku z wyższym wykonaniem 



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

i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0750 Wpływy 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 265 złotych w związku wyższym wykonaniem dochodów. 

II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 27 201,18 złotych 

   1.W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 4300 Zakup 

usług pozostałych o kwotę 500 złotych, w ramach funduszu sołeckiego m. Sułkowice  

w zadaniu konserwacja rowów. 

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

i nieruchomościami o kwotę 14 201,18 złotych z funduszu sołeckiego m. Sułkowice  

w zadaniu utrzymanie wiejskich zbiorników wodnych (1 201,18 złotych) i m. Magierów 

zadanie budowa pomostu (13 000 złotych) 

       § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 201,18 złotych  

       § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 500 złotych 

       § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 6 500 złotych 

   3.W dziale 750 Administracja, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 złotych w ramach 

funduszu sołeckiego m. Sułkowice. 

   4.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 

Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10 000 złotych 

      § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 złotych, 

      § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000 złotych,   

      § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 1 000 złotych, 

      § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 złotych. 
III. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 127 489,68 złotych 

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

i nieruchomościami o kwotę 32 200 złotych 

         § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 12 200 złotych z przeznaczeniem na remont 

skarpy na zbiorniku wodnym w m. Magierów w ramach funduszu sołeckiego 

         § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000                       

złotych, z przeznaczeniem na wykup działek. 

      2.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 

Ochotnicze straże pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

o kwotę 50 000 złotych, z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa remizy OSP  

w Świniarach. 

      3.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 41 088,50 złotych,             

3.1. Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia o kwotę 9 180 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów (ścieki 

komunalne). 

          3.2. Rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 Zakup usług 

pozostałych o kwotę 29 632,50 złotych, z przeznaczeniem na odbiór, transport  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

          3.3. Rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  

o kwotę 800 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenie za utrzymanie czystości altany  

i siłowni w m. Magierów w ramach funduszu sołeckiego. 

         3.4. Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4210 Zakup materiałów  

i wyposażenia o kwotę 1 476 złotych, z przeznaczeniem na zakup lamp oświetlenia ulicznego. 

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

i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 201,18 



złotych, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy w Sułkowicach  

w ramach funduszu sołeckiego. 

 

 


