
Uchwała Nr XXIII/118/2016 

 Rady Gminy Solec-Zdrój    

z dnia 13 września  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)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1  

1. Zwiększenia  planowanych dochodów budżetu o kwotę 24 376,79 złotych.                                                               

Planowane dochody budżetu Gminy po zmianach 25 345 308,99  złotych,                                                                

z tego:                                                                                                                                                                           

a) dochody bieżące  21 704 968,63 złotych                                                                                                                 

b) dochody majątkowe 3 640 340,36 złotych                                                                                                                   

zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.                                                                                          

2. Zwiększenia   planowanych wydatków budżetu o kwotę 24 376,79 złotych.   

    Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25 223 188,63 złotych,   

z tego:                                                                                                                                              

a) wydatki bieżące - 20 273 709,83 złotych,  

         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 234 174,87 złotych, 

         - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  5 117 488,50 złotych, 

         - dotacje na zadania bieżące 846 817 złotych, 

         - świadczenia na rzecz osób fizycznych  5 658 242,66 złotych, 

         - wydatki na finansowanie programów  106 443,93 złotych, 

         - obsługa długu  310 542,87  złotych     

    b) wydatki majątkowe -  4 956 478,80 złotych 

        - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 956 478,80  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 4 502 861,55                 

złotych                                                                                                                                                                     

zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.                                                                                                                                       

                                                                               § 2 

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016       

zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

                                                                               § 3 

 

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem  Nr 4  do niniejszej uchwały. 

 

                                                                               § 4 

 

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 4 685 458,48 

złotych,      

z tego: 

           a) wydatki bieżące -106 443,93 złotych,                                                                                                                      

b) wydatki majątkowe - 4 579 014,55 złotych                                                                                                   

zgodnie z załącznikiem nr 5.                                        

 

 

 

                                                                         § 5   

                                                                                 



1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6.                                                                                                 

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem  Nr 7.   

                                                                                 § 6 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku  

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.   

                                   

                                                                              § 7  

  

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  2 246 000 złotych                                                          

1. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 246 000  złotych,                                                          

w tym:                                                                                                                                                                      

1.1. kredyty -  2 246 000 złotych.                                                                                                                                        

a) na wydatki refundowane  2 246 000 złotych  

                                                                                                                                                                                                                         

§ 8 

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

 

                                                                 § 9                                                                                                                                                                                                            

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 75 947,59 złotych  

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



żywiołowych   § 2030    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                  

własnych zadań bieżących  gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o             

kwotę 46 410 złotych na podstawie promesy  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -          

dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384043 T Solec-Zdrój ul. Żeromskiego od km          

0+000 do km 0+255, dł. 255 mb. 

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

nieruchomościami § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz                 

prawa użytkowania  wieczystego o kwotę 3 000 złotych, z tytułu sprzedaży działki Nr               

702/1 w Świniarach. 

   3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę             

22 482 złote  

       § 2058 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 19 109,70 złotych, 

       § 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  3 372,30 złotych, 

                   z tytułu dotacji na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Solec-Zdrój na                      

lata 2016-2023. 

  4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek                  

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale             

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządy terytorialnego         

na podstawie  ustaw § 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki                       

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1 318,48  złotych, z               

tytułu wyższego wykonania planu dochodów. 

   5. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe  §                       

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

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o                

kwotę 120,21 złotych, w ramach zwrotu części  wydatków wykonanych z funduszu                   

sołeckiego w 2015 roku, w związku z zawiadomieniem Wojewody Świętokrzyskiego –            

decyzją Nr FN.I.3111.48.2016. 

    6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 865216 Zasiłki stałe § 2910 Wpływy ze                     

zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,                      

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2 616,90 złotych w                        

związku  z decyzją o zwrocie zasiłku stałego. 
II. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 51 570,80 złotych  
    1.W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 37 482 złotych,                                                          

1.1. rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 22 482 złote  

              § 6257  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 19 109,70                               

złotych, 

              § 6259  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 3 372,30                                 



złotych.                                                                                                                       1.2. 

rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu                 

województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                       

między jednostkami samorządu  terytorialnego o kwotę 15 000 złotych, po                                

podpisaniu umowy na dotacje na remont drogi dz. 628/2 w m. Piasek Mały 
   2. W dziale 750 Administracja państwowa i samorzadowa, rozdziale 75023 Urzędy gmin §          

0970 Wpływy z różnych dochodów o kwote 9 650,11 złotych.                                                3. 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek                 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  rozdziale            

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,               

podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób                    

fizycznych § 0430 Wpływy z opłaty targowej o kwotę 2 600 złotych, 
   3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe  § 2030              

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących               

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1 838,69 złotych, w              

ramach zwrotu części  wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w 2015 roku, w               

związku z zawiadomieniem Wojewody Świętokrzyskiego – decyzją Nr                                      

FN.I.3111.48.2016. 

III. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych  o kwotę 74 806,90 złotych     

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

żywiołowych   § 4270   Zakup usług remontowych o kwotę 46 410 złotych, na                           

dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 384043 T Solec-Zdrój ul. Żeromskiego od                

km 0+000 do km 0+255, dł. 255 mb zniszczonej podczas nadmiernych opadów                         

deszczu. 

      2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę             

25 780 złotych  

          § 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 19 109,70 złotych, 

          § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 6 670,30 złotych, 

                      z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy                                          

Solec-Zdrój na lata 2016-2023. 

     3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 865216 Zasiłki stałe § 2910 Wpływy ze                     

zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,                      

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2 616,90 złotych w                        

związku  z decyzją o zwrocie zasiłku stałego. 

IV. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę            

50 430,11 złotych,                                                                                                                          

1. rozdziale  60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 25 780 złotych  

          § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19 109,70  złotych, 

          § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6 670,30 złotych. 

      2. rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę                          

24 650,11 złotych. 

 

 


