
Uchwała Nr XXVII/141/2016 
Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 29 grudnia 2016  roku 
     

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2016 rok 
                 
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  w związku z art.  211, 
art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6,  art. 216, ust. 2 , art 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 
911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 
1513, 1830, 1854, 1890,2150, z 2016 r. poz.195,1267, 1454)  Rada Gminy Solec-Zdrój 
uchwala, co następuje: 

§ 1  
1. Zwiększenia   planowanych dochodów budżetu o kwotę 19 761,85 złotych.   
    Dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24 050 704,07 złotych,                                                         
z tego:                  
a) dochody bieżące - 22 411 351,58 złotych,  
     b) dochody majątkowe - 1 639 352,49   złotych 
     zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.  
2.  Zmniejszenia i zwiększenia   planowanych wydatków budżetu o kwotę 76 153 złotych.             
Wydatki budżetu gminy po zmianach 26 102 867,89 złotych 
                                   z tego: 
     a) bieżące 21 113 670,11 złotych, 
     b) wydatki majątkowe - 4 989 197,78 złotych 
     zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.  
 

   § 2   
                                         Planowanym wynikiem budżetu jest niedobór  budżetowy w 
wysokości 2 052 163,82 złotych, który  zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z 
tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na wyprzedzające finansowanie zadań 
inwestycyjnych  w  kwocie 2 052 163,82 złotych. 
 

       § 3                
   
 Uchwala się: 
    1. Planowane przychody budżetu  Gminy w wysokości 2 510 163,82 złotych pochodzące z            
tytułu:  
         1. 1. wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 uofp, które zostaną                          
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek wysokości 342 879,64 złotych,                      1. 2. 
kredytów zaciągnietych na rynku krajowym w wysokości 2 167 284,18 złotych                         
1.2a. na wyprzedzające finansowanie zadań  inwestycyjnych  w  kwocie                                              
2 052 163,82 złotych.                                                                                                            1.2b. 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu  - 115 120,36 złotych.    
     2. Planowane rozchody budżetu Gminy w wysokości 458 000 złotych 
         zgodnie z załącznikiem Nr 3.                                               

 
 § 4 



 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie: 
1. przejściowego deficytu budżetu w kwocie  2 246 000 złotych,  z tego:                                        
1.a. kredyty - 2 246 000  złotych.                                                                                                          
- na wydatki refundowane 2 246 000  złotych                                                                 2.  
planowanego deficytu budżetu, z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań                            
inwestycyjnych w kwocie 2 052 163,82 złotych,                                                                           
z tego:                                                                   
2.a. kredyty 2 052 163,82 złotych.                                                                                         3. 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  - 115 120,36 złotych, z tego:                                   
3.a. kredyty 115 120,36 złotych  
                                                                       § 5 
 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku 
zgodnie z załącznikiem  Nr 4  do niniejszej uchwały.  
 

§ 6     
 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w 
roku budżetowym w wysokości  4 737 028,71 złotych,                                                                 
z tego:                                                                                                                                             
a) wydatki bieżące -  94 243,93 złotych,                                                                                        
b) wydatki majątkowe -  4 642 784,78 złotych                                                                                  
zgodnie z załącznikiem nr 5.                 

§ 7 
 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 
 

§ 8 
 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o 
których mowa w § 4.  
                                                                         § 9 
 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 
 
                                                                       § 10                                                                          
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy. 
 
 
 
 
                                                                        
 
                                                                         
 



 
Uzasadnienie: 
Postanawia się dokonać: 
I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 46 525,85 złotych 
  1.W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla               
jednostek samorządu terytorialnego § 2750  Środki na uzupełnienie dochodów gmin o              
kwotę 26 764 złote, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej. 
  2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19 761,85 złotych 
       2.1. rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2007 Dotacje                         
celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz                 
środków, 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, z wyłączeniem dochodów  
              klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 11 261,85 złotych. 
        2.2.rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 2007 Dotacje celowe w ramach                    
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w                
paragrafie 205 o kwotę 8 500 złotych. 
II. Zmniejszenia dochodów budżetowych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale             
75023 Urzędy gmin § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 26 764 złote. 
III. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w dziale 900 Gospodarka komunalna         
i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050                 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 76 153 złotych. 
IV. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w dziale 900 Gospodarka komunalna 
i       ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6059                    
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 76 153 złotych. 
 
 


