
Uchwała Nr XXX/165/2017 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia 4 maja  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. 191, 659)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 
§ 1 

1. Zwiększa się  planowane dochody budżetu o kwotę  123 000 złotych.   

    Dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości  29 019 707,54  złotych,                               

z tego:                                                                                                                                             

a) dochody bieżące - 22 519 446,32 złotych,  

     b) dochody majątkowe - 6 500 261,22  złotych 

    zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2.  Zwiększa się   planowane wydatki budżetu o kwotę 123 000 złotych.        

     Wydatki budżetu gminy po zmianach 30 096 007,54 złotych 

                                   z tego:  

     a) bieżące 21 024 461,63 złotych, 

     b) wydatki majątkowe - 9 071 545,91 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. 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 4.     

§ 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 o kwotę 133 358,95 złotych  

   1.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 358,95 złotych 

      1.1.W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6207 Dotacje                      

celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz                 

środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w                   

ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w               

paragrafie 625 o kwotę 1 858,95 złotych, z tytułu refundacji środków na zadanie pn.                 

”Instalacje systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz               

domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” w ramach                          

Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, 

      1.2. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 2007 Dotacje celowe w ramach                

programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o              

kwotę 8 500 złotych, dotacja na zadanie pn. .“Modernizacja oświetlenia ulicznego na                

terenie gminy Solec-Zdrój – ograniczenie zużycia energii elektrycznej 

  2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała                 

działalność § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę            

123 000 złotych, z tytułu kary umownej od wykonawcy wynikającej z zawartych umów            

na realizację dokumentacji projektowej zadania pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na              

terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy” 

II.  Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych w dziale 900 Gospodarka komunalna        

i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0970                  

Wpływy     z różnych dochodów o kwotę 10 358,95 złotych. 

III. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w dziale 921 Kultura i ochrona                   

dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność § 6059 Wydatki                      

inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę 123 000 złotych, z przeznaczeniem  na               

realizację zadania pn.  „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój                  

skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”. 

 

 


