
 

Uchwała Nr XXXI/173/2017 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 2 czerwca 2017  roku 

     

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2017 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, 1579,1948)  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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 

r. poz. 60, 191, 659)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 
§ 1 

1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu o kwotę 23 500 złotych.   

    Dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 29 045 090,54 złotych,     

           z tego:                                                                                                                                             

a) dochody bieżące - 22 514 829,32 złotych,  

     b) dochody majątkowe - 6 530 261,22 złotych 

    zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2.  Zwiększa się   planowane wydatki budżetu o kwotę 23 500 złotych.        

     Wydatki budżetu gminy po zmianach 30 121 390,54 złotych 

          z tego:  

     a) bieżące 20 985 494,63 złotych, 

     b) wydatki majątkowe - 9 135 895,91 złotych 

         zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.      

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku  

    zgodnie z załącznikiem  Nr 3  do niniejszej uchwały.  

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 

5. 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 8 353 017,04 złotych,  z tego:                                                          

a) wydatki bieżące - 153 834,36 złotych,                                                                                            

b) wydatki majątkowe - 8 199 182,68 złotych                              

         zgodnie z załącznikiem nr 5.   

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień               

zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

7. Dotacje celowe 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.  

 

§ 2 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości  1 076 300 złotych, który zostanie pokryty przychodami         

pochodzącymi z: 

    1. kredytów i pożyczek  w kwocie 1 076 300 złotych, 

        a) kredytów 696 300 złotych, 

        b) pożyczek 380 000 złotych 



2. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego: 

    2.1. Przychody w wysokości 1 734 300 złotych,  

    2.2. Rozchody w wysokości  658 000 złotych. 

                                                                          § 3 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek    

1. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 550 000 złotych,  w tym: 

    1.a. kredyty - 2 550 000  złotych. 

2. Na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań  85 788,13 złotych, w tym: 

    2. a. pożyczki  0    złotych.    

    2. b. kredyty 85 788,13 złotych. 

3. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 076 300 złotych,  

    w tym: 

    3.a. kredyty  -  0 złotych 

    3.b. pożyczki – 1 076 300 złotych 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały zleca 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 53 500 złotych  

  1.W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 6630 Dotacje celowe       

otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na            

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  o kwotę                  

30 000 złotych, z tytułu dotacji  na drogę dojazdową do gruntów rolnych dz. Nr 143, 198, 200       

w miejscowości Zagajów na długości 0,482 km. 

  2.W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 2460 Środki              

otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na                     

realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę           

20 000 złotych, na podstawie umowy dotacji Nr 153/17 z WFOŚiGW w Kielcach na                      

dofinansowanie zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole                    

podstawowej w Gminie Solec-Zdrój“. 

  3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania        

w zakresie kultury § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej          

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącycho       

kwotę 3 500 złotych z tytułu dotacji z powiatu na realizację zadań własnych w ramach kultury 
II. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych w dziale 600 Transport i łączność,                  

rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu                        

województwa na zadania bieżące  realizowane na podstawie porozumień (umów) między              

jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 000 złotych. 

III.Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 135 850 złotych  

    1.W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 100 000 złotych                                                               

1.1. rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc                                

finansową  udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie                  

własnych zadań  inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 40 000 złotych z                     

przeznaczeniem jako dotacja na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych w ilości  7464                
m: Nr 0103T Stopnica - Solec - Zdrój -Zielonki-Błotnowola związana z budową ścieżki                 

rowerowej od km 9+644 do km 11+053 długości 1409 m odcinek Solec-Zdrój-Zielonki"        1.2. 

rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek                                    

budżetowych o  kwotę 60 000 złotych, z na drogę dojazdową do gruntów rolnych dz. Nr                

143, 198, 200 w miejscowości Zagajów na długości 0,482 km.        
    2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i                          

nieruchomościami o kwotę 12 350 złotych  

        § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000 złotych w ramach funduszu                                    

sołeckiego wsi  Zborów, z przeznaczeniem na oznakowanie nazw ulic w Zborowie. 

        § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 350 złotych, z                                       

przeznaczeniem na zakup aparatu USG na potrzeby poradni ginekologicznej. 

    3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4240 Zakup                

środków dydaktycznych i książek  o kwotę 20 000 złotych, na zadanie pn. „Pracownia                    

edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój 



IV.Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 112 350 złotych  

     1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 4270 Zakup usług            

remontowych  o kwotę 60 000 złotych. 

     2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i                           

nieruchomościami § 4260 Zakup energii o kwotę 350 złotych.  

     3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka              

ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę                  

40 000 złotych              

    4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania         

w zakresie  kultury  o kwotę 7 500 złotych 

       § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

                    finansów publicznych jako dotacja dla GCK na realizację zadań z zakresu kultury. 

       § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 złotych. 

    5. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 4210 Zakup                      

materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000 złotych, w ramach funduszu sołeckiego wsi                     

Zborów. 

 

 


