
  Uchwała Nr XVII/104/2020 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

  z dnia 22 maja 2020 roku  

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze zmianami)  w związku z art.  211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3  art. 216, 

ust. 2 , art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze 

zmianami)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 

 

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2 508,18  złotych 

    1.Planowane dochody po zmianach 38 073 879,36  złotych,  

            z tego: 

           a) bieżące - 27 778 448 złotych 

           b) majątkowe - 10 295 431,36 złotych 

               zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.                                 

 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 9 488,18 złotych 

    1.Planowane wydatki po zmianach  41 333 007,22 złotych,  

            z tego: 

           a) bieżące – 25 057 275,85 złotych 

           b) majątkowe - 16 275 731,37 złotych 

               zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia  w 2020 roku 

    zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się 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              

15 337 420,71 złotych, 

    a) wydatki bieżące  279 027,90 złotych 

    b) wydatki majątkowe  15 058 392,81 złotych 

          zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

§ 2. 

 

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 259 127,86 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z: 

1. Kredytów w kwocie - 3 120 000 złotych,  

2. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i        

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w               

odrębnych ustawach w kwocie 27 284,94 złote,  

 3. Z przychodów  wynikających z rozliczenia środków określonych  w art. 5 ust. 1       pkt 2 ustawy i  dotacji na               

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  w kwocie  111 842,92 złote, 

     z tytułów wymienionych w załączniku nr 4. 

                                   

                                                                                           § 3. 

Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

 



 

§ 5. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy 

 

 

          Przewodniczący Rady 

 

              Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

Postanawia się dokonać: 

I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 5 000 złotych 

1. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  § 0570  Wpływy z tytułu grzywien,        

mandatów i innych kar pieniężnych od osób  fizycznych o kwotę 500 złotych, z tytułu zasądzonej na rzecz GOPS        

kary pieniężnej. 

2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury   

§     2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu                       

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 4 500 złotych, w związku z podpisaniem             

umowy z Powiatem Buskim na udzielenie pomocy  finansowej Gminie Solec-Zdrój  na realizację zadań z zakresu       

kultury. 

II.Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 7 508,18 złotych,  

    1.W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 7 252,69 złotych 

       §  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 7 005,01 złotych, 

 §  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 247,68 złotych. 

2.W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 255,49 złotych w ramach projektu 

"Rodzina - wspólna troska", w tym: 

   § 2007 Dotacja celowa 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 239,03 zł., 

   § 2009 Dotacja celowa 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 16,46 zł. 

 

III. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 5 000 złotych 

1.W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  §   4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia o kwotę 500 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych 

2. W  dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury   

§  2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek  zaliczanych do sektora finansów publicznych  o kwotę      

4 500 złotych, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju 

 2 000 złotych na występy artystyczne - koncert podczas XVIII Festynu Rodzinnego Soleckie Lato nad Zalewem , 

2 500 złotych na występy artystyczne - koncert podczas XII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej 

"Harmonia zdrowia i muzyki" 

 

II.Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę  14 488,18 złotych 

1.W dziale 750 Administracja, rozdziale 75023 Urzędy Gmin  §  4260 Zakup energii o kwotę     14 232,69 złotych. 

2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 255,49 złotych w ramach projektu 

"Rodzina - wspólna troska",  

-   § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę 239,03 zł., 

-   § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16,46 zł. 

 

 

 

 

 


