
Uchwała Nr XXVI/137/2016 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 29 listopada 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. Zmniejszenia i zwiększenia   planowanych wydatków budżetu o kwotę 84 000 złotych.   

    Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 26 005 055,89 złotych,                                                               

z tego:                                                                                                                                            

a) wydatki bieżące - 21 015 858,11 złotych,  

         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 258 725,49 złotych, 

         - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 768 188,43 złotych, 

         - dotacje na zadania bieżące 849 567  złotych, 

         - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 703 590,39 złotych, 

         - wydatki na finansowanie programów 94 243,93   złotych, 

         - obsługa długu  341 542,87  złotych     

    b) wydatki majątkowe - 4 989 197,78   złotych 

        - inwestycje i zakupy inwestycyjne  4 989 197,78 złotych,                                                                                                                   

z tego: 

        - na programy finansowane 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 4 566 631,78 złotych                                                                                  

zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 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. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 84 000 złotych  

   1. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów                            

wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 Odsetki         

od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę                         

samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 19 000 złotych. 

   2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona              

powietrza atmosferycznego i klimatu § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę         

65 000 złotych. 

 II. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 84 000 złotych 

     1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk                            

żywiołowych § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 84 000 złotych, z                                 

przeznaczeniem na  remont: 

         a) drogi nr 384003 Włosnowice – Piestrzec – Wójeczka od km 0+000 do km 0+940                      

długości 940 mb, 

         b) drogi nr 383005 Klucz – Dąbrówka od km 0+284 do km 1+550 długości 1266 mb. 

            (Dofinansowanie ze środków własnych budżetu Gminy do kwoty przydzielonej                          

promesą wynosi 143 541,08 złotych, co stanowi 37,62% wartości poprzetargowej                     

zadania). 

      

 

 


