
Zarządzenie Nr 55 /2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 12 września 2022 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Na podstawie Art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), Art. 257 ust. 3 ustawy z 
dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U.  z 2022 r. poz. 1634 ze 
zmianami) oraz § 8 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/217/2022 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 
stycznia 2022 roku,  Wójt Gminy Solec-Zdrój postanawia co następuje:
§ 1. W budżecie gminy dokonuje się zmian w postaci:
       1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych                       
            według załącznika Nr 1.
        2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych                       
            według załącznika Nr 2.
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:



Postanawia się dokonać:
I. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 Edukacyjna opieka 
    wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc  materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 
    2030 Dotacja celowa  otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
     bieżących     gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 32 000 
     złotych,  w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.540.2022 z dnia 
     5 września 2022 roku, na zadanie:
     3.1.5.3.Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 7 358 złotych
    1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 
        40002 Dostarczanie wody §  4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5 358 złotych.         
    2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin  §  4220 Zakup 
        środków żywności o kwotę 2 000 złotych.
III. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 39 358 złotych
      1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 
          rozdziale 40002 Dostarczanie wody §  4600 Kary, odszkodowania i grzywny           
          wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5 358 
          złotych, z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za uszkodzenie infrastruktury 
          telekomunikacyjnej w miejscowości Świniary.
       2.W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność  §  4220 
          Zakup środków żywności o kwotę 2 000 złotych, z przeznaczeniem na zakup artykułów 
          żywnościowych.
       3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415  Pomoc materialna 
           dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 32 000 złotych
           § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 30 884 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę 
                       stypendium,
           § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1 116 złotych, z przeznaczeniem na 
                       wypłatę zasiłków.
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