
 
Uchwała Nr XVIII/94/2012                                                                                            

Rady Gminy Solec-Zdrój                                                

     z dnia 27 lipca 2012 roku       

 

 

w sprawie zmiany budŜetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 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, 8, art. 235, art. 236, 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 o kwotę 300.000 złotych.                

Planowane dochody budŜetu gminy po zmianach w wysokości 33.758.404         

złotych,   z tego:                                                                                                            

a)   dochody bieŜące  - 17.935.521,95 złotych,                                                            

b)   dochody majątkowe - 15.822.882,05  złotych   

            zgodnie z  załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.                                      

2. Zwiększenia  planowanych wydatków budŜetu o kwotę 300.000 złotych.       

     Wydatki budŜetu gminy po zmianach w wysokości 36.773.393,68 złotych,                               

z tego:                                                                                                                                   

a) wydatki bieŜące - 16.388.269,43 złotych,                                                                 



b) wydatki majątkowe - 20.385.124,25 złotych                                                               

zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.                                                                        

                                                             § 2                                                                  

Zadania inwestycyjne roku budŜetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 

niniejszej uchwały.                                                                                                                                                                 

                                                             § 3                                                             

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.                                                                                          

                                                             § 4  

Uchwała wchodzi w Ŝycie 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 o kwotę 355.000 złotych,  
   1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych    
       § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań                                                          
       bieŜących gmin o kwotę 300.000 złotych w związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa            
       Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków nadmiernych opadów w infrastrukturze                         
       drogowej. 
   2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek                     
       nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale                  
       75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,                     
       podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób                          
       fizycznych, § 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 5.500 złotych w                    
       związku z wpływem naleŜnych dochodów z tytułu podatków od urzędów skarbowych. 
 
II. Zmniejszenia planowanych dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023       
     Urzędy gmin § 0970 Wpływy z róŜnych dochodów o kwotę 55.000 złotych. 
 
III. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę  305.000 złotych,  
      1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 
          § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 300.000 złotych z przeznaczeniem na remont                
          dróg uszkodzonych na skutek nadmiernych opadów deszczu.                                                        
      2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i                           
           nieruchomościami § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych o                     
           kwotę 5.000 złotych na zakup działki w miejscowości  Wełnin pod przepompownię. 
 
IV. Zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale              
      70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę             
      5.000 złotych. 
 
 
 
 Przewodniczący Rady 
    Czesław Stępień 

 
 


