
                          Uchwała Nr XXXII/184/2014                                                         

 Rady Gminy Solec-Zdrój   

z dnia 13 marca 2014 roku  

   

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok

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

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

w związku z art.  211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 8,  ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi 

zmianami) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

 W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci:                                                  

1.  Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 17 675                  

złotych  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

           Dochody budżetu Gminy po zmianach w wysokości 19 766 471,27             

złotych,   z tego:

                              a) dochody bieżące  18 038 173,19 złotych

                              b) dochody majątkowe 1 728 298,08 złotych.

2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę  17 675  złotych.      

     Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości  20 315 228,16 złotych,      
z tego:                                                                                                                        
a) wydatki bieżące - 17 604 424,31 złotych, 
          - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 046 947 złotych,
          - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 684 544,17  złotych,
          - dotacje na zadania bieżące 686 034 złotych,
          - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 644 951,31 złotych,
          - wydatki na finansowanie programów 59 404,96 złotych,
          - obsługa długu 482 542,87 złotych       

            b) wydatki majątkowe - 2 710 803,85 złotych 
            - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 710 803,85 złotych, zgodnie  z
załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.   

 
§ 2

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 
2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

                                                               § 3
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii 



Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 
2014 rok  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

                                                              § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku 
                zgodnie z załącznikiem Nr 5.

                                                              § 5

Dotacje celowe w 2014 roku  zgodnie z załącznikiem Nr 6.

                                                              § 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy.

Przewodniczący Rady

Czesław Stępień

  



Uzasadnienie: 
Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 17 675 złote,
   1.  W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i              
nieruchomościami   §  0770  Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz              
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2 303  złote, 
   2. W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność § 6207 Dotacje celowe w
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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 o kwotę 6 375 złotych, z tytułu dotacji na zadanie "e-świętokrzyskie- Budowa       
systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2014" 
  3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej  dla   
jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę         
8 164 złotych, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej.
  4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 0970  Wpływy
z różnych dochodów o kwotę  150 złotych, z tytułu odszkodowania za szkodę.    
  5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2010            
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin      
o kwotę 683 złotych.  
 II. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 233 610  złotych
     1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i         
sanitacyjna wsi  § 6059  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę  196 000          
złotych, z przeznaczeniem zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną                    
infrastrukturą umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do miejscowości                   
Sułkowice 2012-2014".
    2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów.
    3. W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność  o kwotę 7 500 złotych,  
§ 6057  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6 375 złotych,
        § 6059  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 125 złotych,
        na zadanie "e-świętokrzyskie- Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa     
Świętokrzyskiego 2010-2014"
   4. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 § 2310 Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między                      
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę  1 178 złotych na  dotację z tytułu                       
współpracy Krasnobrodu, Solca-Zdroju i Rymanowa w zakresie rozwoju kompetencji                
uzdrowiskowych i turystycznych.
   5. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 314 złotych
     5. 1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2 318 złotych
            § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 168 złotych                             
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150 złotych
     5. 2. rozdziale 80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę        
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników 5 996 złotych
  6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4280 Zakup 
usług zdrowotnych  o kwotę 683 złotych z przeznaczeniem na badania pracowników.
  7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała   
działalność § 3119 Świadczenia społeczne o kwotę 15 935 złotych z przeznaczeniem na            
świadczenia w ramach POKL.

IV. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych  o kwotę 215 935 złotych 
      1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i        
sanitacyjna wsi  § 6056  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę  196 000          



złotych, 
      2. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 
40002 Dostarczanie wody § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 złotych. 
      3.  W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę     
15 935 złotych
            § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 209 złotych  
            § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  2 402 złote
            § 4120 Składki na F. P. o kwotę 324 złotych


