Uchwała Nr XI/60/2011
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 30 listopada 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, art. 214 pkt 1, art. 231
ust. 2, 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. Zmniejszenia planowanych dochodów budŜetu o kwotę 51.798,04 złotych.
Planowane dochody budŜetu gminy po zmianach w wysokości 30.184.528,93
złotych, z tego:
a) dochody bieŜące - 16.806.723,46 złotych,
b) dochody majątkowe - 13.377.805,47 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenia planowanych wydatków budŜetu o kwotę 17.848,53 złotych.
Wydatki budŜetu gminy po zmianach w wysokości 33.472.632,63 złotych,
z tego:
a) wydatki bieŜące - 14.151.826,72 złotych,
b) wydatki majątkowe - 19.320.805,91 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany planowanych wydatków budŜetowych w zakresie zadań zleconych

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w roku budŜetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. 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
17.666.213,55 złotych
a) wydatki bieŜące - 326.620,63 złotych,
b) wydatki majątkowe – 17.339.592,92 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§2
1. Zwiększa się deficyt budŜetu o kwotę 69.646,57 złotych, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów w kwocie 69.646,57
złotych.
2. Deficyt budŜetu gminy po zmianach wynosi 3.288.103,70 złotych, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:
a) poŜyczek w kwocie 2.785.018,40 złotych,
b) kredytów w kwocie 503.085,30 złotych
3. Przychody budŜetu w wysokości 5.257.453,70 złotych, rozchody w wysokości
1.969.350 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§3
Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu :
1. sfinansowania planowanego deficytu budŜetu w łącznej kwocie 3.288.103,70
złotych, w tym z tytułu:
a) poŜyczek - w kwocie 2.785.018,40 złotych,
b) kredytów - w kwocie 503.085,30 złotych
2. wyprzedzającego finansowania w kwocie 1.978.090,06złotych
a) poŜyczki 1.472.412 złotych
b) kredyty 505.678,06 złotych na zadania:
- "Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych Nr 1564069 Piestrzec Zarzecze o dł. 379 m Nr 1564071 Piestrzec - Chałupki o dł. 1 400 m
Nr 1564021 ul. Poprzeczna o dł. 214 m Nr 1564002 Sułkowice - Piasek
Mały o dł 2 484

2006-2011" - 166.617,50 złotych,

- "Kompleks mineralnych basenów w Solcu - Zdroju

2007 – 2013 "

- 339.060,54 złotych
3. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek w kwocie
69.646,57 złotych,
§4
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku zgodnie z
załącznikiem Nr 9.

§5
Dotacje podmiotowe otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do
niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
§7
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

Uzasadnienie:

Postanawia się dokonać:
I. Zwiększenia planowanych dochodów budŜetowych o kwotę 17.848,53 złotych, z tego:
1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami § 0970 Wpływy z róŜnych dochodów o kwotę 13.943,17 złotych w
związku z informacją z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń o wysokości przyznanego
odszkodowania za powstałą szkodę.
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i
wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o
kwotę 3.905,36 złotych,
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej o kwotę 585,80 złotych
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych o kwotę 3.319,56 złotych w związku z podpisaniem umowy dotacji z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na
usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy
Solec-Zdrój.
II. Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 69.646,57 złotych
1. W dziale 400 Rolnictwo I łowiectwo, rozdziale 40002 Dostarczanie wody § 0830 Wpływy
z usług o kwotę 6.606 złotych.
2. W dziale 756, rozdziale 75621 § 0020 o kwotę 5.000 złotych
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 48.040,57 złotych
a/ rozdziale 80104 Przedszkola § 0830 Wpływy z usług o kwotę 16.800,57 złotych
b/ rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 Wpływy z usług o kwotę
31.240 złotych
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001Gospodarka
ściekowa i ochrona wód § 0830 Wpływy z usług o kwotę 10.000 złotych.
II. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 321.406,91 złotych, z tego:
1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale
40002 Dostarczanie wody § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii o kwotę 6.000 złotych.
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 27.000 złotych.
3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 obsługa papierów
wartościowych, kredytów i poŜyczek jst § 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i poŜyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z
obsługą długu krajowego o kwotę 245.871,14 złotych
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 27.925,62 złotych
a/ rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4.423 złotych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400 złotych
§ 4120 Składki na F.P. o kwote 50 złotych
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 złotych
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek o kwotę 550 złotych

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 390 złotych
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwote 100 złotych
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.300 złotych
§ 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 133 złotych
b/ rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.944,39
złotych
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwote 400 złotych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.517,21 złotych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600 złotych
§ 4120 Składki na F.P. o kwote 400 złotych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 27,18 złotych
c/ rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 3.550 złotych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.550 złotych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 złotych
d/ rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 1.984,43 złotych
§ 4120 Składki na F.P. o kwotę 800 złotych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 złotych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.084,43 złotych
e/ rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwote 312,14
złotych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 112,14 złotych
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej o kwotę
200 złotych
f/ rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 7.640 złotych
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.650 złotych
§ 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej o kwotę
1.990 złotych
g/ rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 5.607,66 złotych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.100 złotych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 780 złotych
§ 4120 Składki na F.P. o kwotę 50 złotych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 677,66 złotych
h/ rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 464
złotych
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.025,77 złotych,
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 638,67 złotych,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 507,10 złotych,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 400 złotych,
§ 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej o kwotę 480
złotych.
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdziale 85395 Pozostała
działalność o kwotę 5.026,66 złotych

§ 3119 Świadczenia społeczne o kwotę 3.450 złotych
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 471,31 złotych
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 24,97 złotych
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 75,03 złotych
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 złotych
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 11,55 złotych
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 0,61 złotych
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 620,68 złotych
§ 4217 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 57,97 złotych
§ 4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 3,07 złotych
§ 4417 PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 291,99 złotych
§ 4419 PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 15,48 złotych
7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwote 557,72 złotych
a/ rozdziale 85401 Świetlice szkolne § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 484,72 złotych
b/ rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 73
złotych
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka
ściekowa i ochrona wód o kwotę 6.000 złotych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 1.000 złotych
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 złotych
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekpertyz, analiz i opinii o kwotę 1.000 złotych
II. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 339.255,44 złotych, z tego:
1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale
40002 Dostarczanie wody o kwotę 12.000 złotych
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwote 2.000 złotych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 2.000 złotych
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 złotych
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000 złotych z
przeznaczeniem na
zakup pompy na ujęcie wody.
2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 Zakup
usług pozostałych o kwotę 8.359,70 złotych z przeznaczeniem na bieŜące utrzymanie dróg.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 2.000 złotych
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.359,70 złotych
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami o kwotę 13.943,17 złotych,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 złotych z przeznaczeniem na
uregulowanie naleŜności za malowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 4.000 złotych na zakup materiałów,
§ 4260 Zakup energii o kwotę 3000 z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za gaz
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.943,17 złotych na uregulowanie nalezności za
usługi.
4. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek jst § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jst kredytów i poŜyczek o kwotę 245.871,14 złotych
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 46.117,40 złotych,
a/ w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 32.756,42 złotych
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwote 330 złotych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.300 złotych
§ 4260 Zakup energii o kwotę 2.709,44 złotych
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.900 złotych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 4.416,98 złotych
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych o kwotę 17.100 złotych na
uregulowanie zobowiązań za wykonanie podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w
Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju,
b/ w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 2.213,95 złotych
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o
kwotę 1.540,30 złotych , z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola
"Bajkowe Wzgórze" w Mikułowicach związaną z uczęszczaniem dziecka zamieszkałego
na terenie Gminy Solec-Zdrój do tego przedszkola.
§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 673,65 złotych
c/ w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 6.148,77 złotych
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwote 2.750 złotych
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.100 złotych
§ 4260 Zakup energii o kwotę 1.237,77 złotych
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 60 złotych
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwote 1 złotych
§ 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 1.000 złotych
d/ w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwote 793,50
złotych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 129,50 złotych,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 664 złotych
e/ w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 4.204,76
złotych
6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z
Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.025,77 złotych,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.880 złotych z przeznaczeniem na
wypłatę wynagrodzenia dla pracownika,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100 złotych na uregulowanie
zobowiązań ,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 1.045,77 złotych z przeznaczeniem na
zakup materiałów biurowych.
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdziale 85395 Pozostała
działalność o kwotę 5.026,66 złotych
§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 907,85 złotych
§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.118,81 złotych
8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.006,24 złotych
a/ rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 933,24 złotych
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 600 złotych z przeznaczeniem na
wypłatę wynagrodzenia dla pracownika
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 80 złotych na uregulowanie zobowiązań
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 11 złotych
§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 242,24 złotych

b/ rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o
kwotę 73 złotych
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.905,36 złotych
a/ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4260 Zakup energii o kwotę 1.905 złotych z
przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za energie elektryczną do oczyszczania
ścieków
b/ rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,36
złotych z przeznaczeniem na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z
terenu gminy.
Uzasadnienie nie podlega publikacji

