
Uchwała Nr VII/29/2011                                                                                              

Rady Gminy Solec-Zdrój                                                                                            

z dnia 9 czerwca 2011 roku                                                                                                                                                                                

w sprawie zmiany budŜetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 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, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ust. 2 pkt 1, 2, 

art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 2,  art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3,  

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1 

 W budŜecie Gminy dokonuje się zmian w postaci:                                                     

1. Zwiększenia planowanych dochodów budŜetu.                                                                                                                 

zgodnie z  załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.                                           2. 

Zwiększenia  planowanych wydatków budŜetu                                                           

zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.                                             3. 

Zwiększenia planowanych dochodów z zakresu zadań zleconych zgodnie z             

załącznikiem Nr 3.                                                                                                 4.  

Zwiększenia planowanych wydatków z zakresu zadań zleconych zgodnie z             

załącznikiem Nr 4.                                                                                                   5. 

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w        

roku budŜetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.                                            6. 

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 6.        7. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z                

budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających       



zwrotowi realizowane w roku budŜetowym  w wysokości 20.329.353,01 złotych     

a) wydatki bieŜące - 326.620,63 złotych,                                                                     

b) wydatki majątkowe - 20.002.732,38 złotych                                                               

zgodnie z załącznikiem nr 7.                                                                                                                                                

§ 2                                                                 Dochody i wydatki zwiazane z 

realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień  między jst  zgodnie z 

załącznikiem nr 8.                                                                                                                

§ 3                                                                 1. Dotacje celowe w 2011 roku   

zgodnie z załącznikiem nr 9.                                   2. Dotacje podmiotowe zgodnie 

z załącznikiem nr 10.                                                                                                               

§ 4                                                   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Solec-Zdrój.                                                                                                § 5                                                   

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                 Czesław Stępień                                                                               
 
 
 
 
 

 

 


