
Uchwała Nr XVI/88/2012                                                                                              

Rady Gminy Solec-Zdrój                                                     

z dnia 28 maja 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 

późniejszymi zmianami) w związku z art.  211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, art. 231 

ust. 1,  art. 235, art. 236, 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 budŜecie Gminy dokonuje się zmian w postaci:                                                     

1. Zwiększenia planowanych dochodów budŜetu o kwotę  2.000 złotych.               

Planowane dochody budŜetu gminy po zmianach w wysokości 33.431.617,73        

złotych,   z tego:                                                                                                            

a)   dochody bieŜące  - 17.608.735,68 złotych,                                                            

b)   dochody majątkowe - 15.822.882,05  złotych   

            zgodnie z  załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.                                      

2. Zwiększenia  planowanych wydatków budŜetu o kwotę 2.000 złotych.       

     Wydatki budŜetu gminy po zmianach w wysokości 36.446.607,41 złotych,                               

z tego:                                                                                                                                   

a) wydatki bieŜące - 16.066.483,16 złotych,                                                                 

b) wydatki majątkowe - 20.380.124,25 złotych                                                                                              



zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.                                               

3. Wydatki inwestycyjne roczne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

4. w uchwale  Nr XV/80/2012  Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 kwietnia 2012        

     roku w sprawie zmiany budŜetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok        

1. § 1, ust. 4,  winno być „zgodnie z załącznikiem Nr 2”. 

2. W załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków  
    pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,  
    niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” pozycja 11 winno być dział 750,    
    rozdział 75095.                                                                                                                                                                                                
                                                      § 2                                                                  
Dotacje celowe w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.                                                                                                  
                                                      § 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 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa        
   narodowego,     rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2710 Dotacja  
   celowa otrzymana  z  tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami  
   samorządu terytorialnego na  dofinansowanie własnych zadań bieŜących o kwotę 2.000  
   złotych w związku z zawarciem  umowy  ze Starostwem Powiatowym w Busku Zdroju  na  
   dofinansowanie organizacji III  Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w  
   Solcu-Zdroju. 

II. Zwiększenie planowanych wydatków budŜetowych o kwotę  33.093 złotych,  
     1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin  § 6060 Wydatki na    
          zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę  12.900 złotych. 
     2. W dziale 801 oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja § 4260 Zakup energii o       
          kwotę 2.793 złotych  
     3. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 14.400 złotych, 
       a)  rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz       
            składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę         
            4.400 złotych, 
            § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.500 złotych  
            § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900 złotych,  na zadanie: 
               13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 
               13.5 Wspieranie  rodziny 
               13.5.1 Wspieranie rodzin wychowujących dzieci 
               13.5.1.1 Świadczenia rodzinne  z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i opłatę                       
                             składek  na ubezpieczenia  społeczne  od wynagrodzeń.                                                     
        b) rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne      i  
            rentowe  § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem        na   
            wypłatę zasiłków okresowych                                                                                             
            13.Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzin      
            13.1. Pomoc i integracja społeczna 
            13.1.1 Wspieranie osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
            13.1.1.7. Wspieranie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej     
    4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 złotych,  
        a)  rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2800 Dotacja celowa z budŜetu    
             dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.000     
             złotych  dla Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju z przeznaczeniem na                  
             dofinansowanie  organizacji III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w       
             Solcu-Zdroju  

b) rozdziale 92195 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie 
      lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.000     
      złotych dla  Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebującym WIELKI GROSZ przy Domu          
      Pomocy Społecznej w Zborowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania    
      "III Sobótkowego Spotkania na Zalewem Solec - Zborów 2012". 
 
 



 
 

III. Zmniejszenia planowanych wydatków budŜetowych o kwotę 31.093 złotych,  
      1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin  § 4300 Zakup usług  
           pozostałych o kwotę 5.166 złotych. 
      2. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 24.927 złotych, 
         a) rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz                       
             składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  ubezpieczenia społecznego o kwotę       
             4.400 złotych,  
            § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  o kwotę 1.200 złotych,  
            § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 600 złotych,   
            § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 złotych,    
            § 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 600 złotych  
            § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej o kwotę                  
            1.000 złotych, zadanie: 
            13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 
            13.5 Wspieranie  rodziny 
            13.5.1 Wspieranie rodzin wychowujących dzieci 
            13.5.1.1 Świadczenia rodzinne.                                                                                    
        b) rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające         
            niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby   
            uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 Składki na                     
            ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.721 złotych                                                                                           
            20. Zdrowie 
            20.1.Dostep do świadczeń opieki zdrowotnej 
            20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej 
            20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budŜetu państwa za osoby                                    
                           uprawnione 
        c) rozdziale 85216 Zasiłki stałe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 18.806 złotych                         
           3. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodzin 
           13.1. Pomoc i integracja społeczna 
           13.1.1 Wspieranie osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
           13.1.1.7. wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań  
                          pomocy społecznej  
   3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe              
        zadania w zakresie kultury § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 1.000 złotych. 
 
 
  

         Przewodniczący Rady 

 Czesław Stępień 

 

 

 



 

 

 


