
Uchwała Nr IV/15/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 28 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 22 809  złotych
    Dochody budżetu po zmianach   35 454 028,63 złotych
          z tego:
    a) dochody bieżące - 26 751 471,05  złotych
    b) dochody majątkowe - 8 702 557,58 złotych
         zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się  planowane wydatki budżetu o kwotę 22 809 złotych. 
    Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 39 855 970,93   złotych,    
           z tego:                                                                                                               
    a) wydatki bieżące - 22 679 086,98 złotych, 
    b) wydatki majątkowe - 17 176 883,95  złotych
         zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Limity wydatków na przedsięwzięcia do poniesienia w 2018 roku 
    zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 planowanych dochodów budżetowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i       
ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0830 Wpływy z       
usług o kwotę 22 809 złotych, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem planu.         
II. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w ramach środków własnych w dziale      
801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 600 złotych
     1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4700 Szkolenia pracowników niebędących                
członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 600 złotych                                                               2.
rozdziale 80104 Przedszkola § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 000 złotych

II. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kiwotę 24 409 złotych                             
1. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne § 4010      
Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 600 złotych z przeznaczeniem na wypłatę        
wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z zastępstwami za nauczyciela przebywającego na          
zwolnieniu lekarskim.                                                                                                                      2.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka             
ściekowa i ochrona wód o kwotę 22 809 złotych,                                                                              
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 złotych, z przeznaczeniem na zakup         
materiałów                                                                                                                               § 4260
Zakup energii o kwotę 18 809 złotych, z przeznaczeniem na zakup energii                                     
elektrycznej.


