
Uchwała Nr III/11/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 5 grudnia 2018 roku
    

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 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 2018 r. poz. 994 ze zmianami)  w związku z art.  211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,  art. 216, ust. 
2 , art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze 
zmianami)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 22 134  złotych
    Dochody budżetu po zmianach   35 431 219,63 złotych
          z tego:
    a) dochody bieżące - 26 728 662,05  złotych
    b) dochody majatkowe - 8 702 557,58 złotych
         zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się  planowane wydatki budżetu o kwotę 22 134  złotych. 
    Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 39 833 161,93   złotych,    
           z tego:                                                                                                               
    a) wydatki bieżące - 22 656 277,98 złotych, 
    b) wydatki majątkowe - 17 176 883,95  złotych
         zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2018 roku zgodnie z  załącznikiem
Nr 3.
4. Wydatki inwestycyjne roczne na  2018 rok 
    zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych 
źródeł zagranicznych, niepodlegających  zwrotowi na  2018 rok
     zgodnie  z załącznikiem  Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§ 3

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 planu dochodów budżetowych o kwotę 25 899,77 złotych
   1. W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność § 2059 Dotacje celowe w   
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o                    
których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy,   lub płatności w ramach budżetu środków        
europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  o kwotę 14 899,77             
złotych, z tytułu  dotacji na zadanie pn.”Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców        
gminy Solec-Zdrój”
   2. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 11 000 złotych, 
z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, oraz odsetek od tych świadczeń
        § 0900  Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z                 
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w                          
art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1 000                        
złotych,
        § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z                   
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.                    
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  o kwotę 10 000
                    złotych.
II. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 48 033,77 złotych
    1. W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność § 2057  Dotacje celowe w 
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o                    
których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy,   lub płatności w ramach budżetu środków        
europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  o kwotę 14 899,77             
złotych,
   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 §             
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów                        
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów                   
publicznych o kwotę  33 134 złote.
III.  Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 38 499 złotych
      1. W dziale 400 rozdziale 40002  Dostarczanie wody § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jst o kwotę 20 000 złotych, z przeznaczeniem na wykup sieci wodociągowej na 
ulicy Sienkiewicza w Solcu-Zdroju
      2. W dziale 855 Rodzina o kwotę 15 499 złotych
           2.1.W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 11 000 złotych, z                     
przeznaczeniem na zwrotu nienależnie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami
                  § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,                                
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 10 000 złotych.
                 § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem  lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184            
ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1 000                                     
złotych.
           2.2.W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 4 499 złotych, z przeznaczeniem na     
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zfśs dla  asystenta rodziny.
                 §  4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 1 865 złotych,



                 §  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę  1 879 złotych,
                 §  4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 257 złotych,
                 §  4440 Odpisy na zfśs 498 złotych,
     3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001  Gospodarka   
ściekowa i ochrona wód § 4210 Zakup materiałów  i wyposażenia o kwotę 3 000 złotych, z          
przeznaczeniem na zakup materiałów.
IV. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w o kwotę 60 633 złote
      1. W dziale 852 Pomoc społeczna,rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 3110        
Świadczenia społeczne o kwotę 4 487 złotych.
      2. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny § 4040 Dodatkowe                   
wynagrodzenie roczne o kwotę 12 złotych.
      3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 56 134 złote               
          3.1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6060 Wydatki na zakupy     
inwestycyjne jst o kwotę 23 000 złotych, 
          3.2. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  środków z opłat i     
kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 33 134 złote
                 § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę  5 460,20 złotych
                 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 27 673,80 złotych.


