
 

Uchwała Nr XXVIII/154/2017 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 16 lutego 2017  roku 

     

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 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 2016 r. poz. 446)  w związku z art.  211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 

4, 5, 6,  art. 216, ust. 2 , art 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t. 

j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 

532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890,2150, z 2016 r. 

poz.195,1267, 1454)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu o kwotę 420 178 złotych.   

    Dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 28 453 095,79  złotych,                                

z tego:                                                                                                                                              

a) dochody bieżące - 21 810 693,52  złotych,  

    b) dochody majątkowe - 6 642 402,27 złotych 

    zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2.  Zwiększa się   planowane wydatki budżetu o kwotę 420 178 złotych.        

     Wydatki budżetu gminy po zmianach 29 529 395,79 złotych 

                                   z tego: 

     a) bieżące 20 634 036,88 złotych, 

     b) wydatki majątkowe - 8 895 358,91  złotych 

     zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

     

§ 2 

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku zgodnie z 

załącznikiem  Nr 3  do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 

             

§ 4 

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 

w wysokości  8 198 480,04  złotych,                                                                  

z tego:                                                                                                                                              

a) wydatki bieżące - 174 484,36 złotych,                                                                                        

b) wydatki majątkowe -  8 023 995,68 złotych                                                                                  

zgodnie z załącznikiem nr 5.                 

 

 

 

 

§ 5 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami 



samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

§ 6 

 

 §  12 uchwały Nr XXVII/143/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie "Upoważnia się 

Wójta Gminy do zaciągania kredytów  i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa 

w § 11.  

§ 7 

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

 

§ 8 

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 622 209,08 złotych  

   1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6257 Dotacje celowe w                     

       ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5          

       ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez                  

       jst o kwotę 57 493,15 złote, z  tytułu refundacji środków za wydatki  poniesione w 2016 roku 57 493,15    

       złotych na zadania: 

       a)  Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój  55 250 złotych, 

       b)  Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki                       

             rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec-Zdrój  2 243,15 złotych. 

   2. W dziale 750 Administracja, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat                      

        ubiegłych o kwotę 50 000 złotych, z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 rok. 

   3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek                                                

        nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z                

        innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0640  

        Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 5 000 złotych, z  

         tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych i upomnień. 

   4. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920  

        Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 81188 złotych na podstawie zawiadomienia  pismem                 

        MF/ST3 4750.1.2017 z dnia 1 lutego  2017 roku o ustaleniu ostatecznej subwencji ogólnej dla gmin na  

        2017 rok 

   5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 245 527,93 złotych  

       5.1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  § 6257 Dotacje celowe w  ramach                                     

              programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5  

              ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich    

              realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 134 537,20 złote, 

              w tym z tytułu refundacji  środków za wydatki poniesione w 2016 roku 134 537,20 złotych na zadania: 

              a) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój 3 765,86 złotych, 

              b) Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach  ścieków w                    

                  Gminie Solec-Zdrój” 3 765,86 złotych, 

               c) Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój” 127 005,48 złotych. 

       5.2. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 34 952,75 złotych 

               § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  

                           europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz  ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub                              

                           płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych  

                           w  paragrafie 205 o kwotę 451,25 złotych, z tytułu dotacji na zadanie pn. ”Instalacje systemów  

                           energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach  

                           powiatu  buskiego i  pińczowskiego” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy.  

                           Kwota refundacji za 2016 rok 2 144,65 złotych   

               § 6257  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  europejskich oraz                        

                            środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b  ustawy, lub płatności w ramach budżetu                                

                            środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę  

                            34 501,50 złotych, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn.  

                            Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.  

                            Kwota refundacji za 2016 rok 310 885,45 złotych   

      5.3. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6207 Dotacje celowe w ramach programów                             

             finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa  w art.5 ust.1 oraz ust.                  

             3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków  europejskich, z wyłączeniem dochodów                      

             klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 76 037,98 złotych, z tytułu dotacji na zadanie  pn.                                  

             Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec-Zdrój – ograniczenie  zużycia energii                           

             Elektrycznej. Kwota refundacji za 2016 rok 86 537,98 złotych   

  6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę               

      183 000 złotych  

      § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz                                   

                  środków, o których mowa w art.5 ust. 3  pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu                                 

                  środków europejskich realizowanych przez  jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 171 562,50                       

                  złotych z tytułu dotacji na zadanie pn. Poszerzenie oferty kulturalnej  na terenie Gminy Solec-Zdrój                        

                  skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy. Kwota refundacji za 2016 rok 34 132,50 

                  złotych   

      § 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków                     



                  o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,  lub płatności w ramach budżetu środków                                 

                  europejskich realizowanych przez  jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 11 437,50 złotych z 

                       tytułu dotacji  na  zadanie pn.  Poszerzenie oferty kulturalnej  na terenie Gminy Solec-Zdrój                                

                       skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy.  

                       Kwota refundacji za 2016 rok 36 408 złotych, z tego: 

                       - z budżetu państwa 2 275,50 złotych, 

                       - z budżetu Unii Europejskiej 34 132,50 złotych 

II. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 202 031,08 złotych  

     1. W dziale 750 Administracja, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z różnych  dochodów o kwotę             

         50 000 złotych. 

     2. 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 5 962 złotych,  

          2.1. rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  

                 na podstawie ustaw § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 5 000 złotych 

          2.2. rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 Wpływy z                     

                 podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 962 złotych 

    3.  W dziale 900 Gospodarka komunalna i  ochrona środowiska o kwotę 146 069,08 złotych 

          3.1.  rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  § 0970 Wpływy z różnych  dochodów o kwotę                    

                  144 856,98 złotych. 

          3.2. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6207 Dotacje celowe   w ramach                      

                  programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5                        

                  ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z                                       

                  wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 1 212,10 złotych. 

III. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych  o kwotę 487 870 złotych  

      1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002                              

           Dostarczanie wody § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 40 000 złotych, z przeznaczeniem na  

           remont ujęcia wody w Kikowie. 
      2. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 108 880 złotych 

           1.1. rozdziale  80101 Szkoły podstawowe o kwotę 75 680 złotych § 4010 Wynagrodzenia osobowe                               

                  pracowników o kwotę 75 680 złotych z przeznaczeniem na  wypłatę wynagrodzeń  

           1.2.w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  o kwotę 33 200 złotych   

                 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 050 złotych z przeznaczeniem                                                    

                              na wypłatę wynagrodzeń 

                 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 500 złotych z przeznaczeniem na                                                       

                             zapłatę składek ZUS 

                 § 4120 Składki na F.P. o kwotę 650 złotych, 

                 § 4260 Zakup energii o kwotę 6 000 złotych 

      3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 153 000 złotych 

          3.1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4610 Koszty postępowania sądowego i                                 

                 prokuratorskiego o kwotę 16 000 złotych z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania                              

                 sądowego w procesie z firmą Geokard - International w Rzeszowie. 

          3.2. rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  o kwotę 137 000 złotych, na zadanie pn.                                         

                 Modernizacja   oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec-Zdrój – ograniczenie zużycia energii                          

                 elektrycznej  

                § 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000 złotych, 

                § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 117 000 złotych. 

     4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę               

         185 990 złotych na zadanie pn.  Poszerzenie oferty kulturalnej  na  terenie Gminy Solec-Zdrój skierowanej             

         do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy   

         § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 137 430 złotych, 

         § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 48 560 złotych. 
IV. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych  o kwotę 67 692 złotych  

     1.W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 4000 Dostarczanie  

         wody § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000 złotych   

     2.  W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 26 392 złotych 

          2.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4 300 złotych 

                § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 800 złotych 

                § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  1 000 złotych 

                § 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 złotych 

                § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 złotych 

          2.2. rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 15 335 złotych 

                § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 złotych 



                 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 800 złotych 

                 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  1 000 złotych 

                 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 535 złotych 

                § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 złotych 

          2.3. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 700  złotych § 4040 Dodatkowe  

                 wynagrodzenie roczne o kwotę 700 złotych 

          2.4. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod                           

                 pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,                           

                 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 6 057 złotych 

                 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 057 złotych 

      3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 300 złotych, rozdziale 85401 Świetlice szkolne  

          § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 300 złotych 
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