
Uzasadnienie: 
Postanawia się dokonać: 
I.  Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 58.297 złotych w związku z otrzymaniem   
     zawiadomienia od Wojewody Świętokrzyskiego o zmniejszeniu dotacji celowej i z    
     Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji w części oświatowej oraz udziałów w  
     podatku dochodowym od osób fizycznych 

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie  § 2010   
      Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu  
     administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 274  
      złotych, 
2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
       nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,     
       rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa,  
       § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 54.906 złotych,  

3. W dziale 758 RóŜne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej  
      dla jst o kwotę 3.117 złotych. 

II.  Zwiększenia planowanych dochodów budŜetu o kwotę 384.631,98 złotych 

1. W dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych § 
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  realizację własnych zadań bieŜących 
gmin o kwotę 300.000 złotych  w  związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych na  usuwanie skutków nadmiernych opadów w infrastrukturze drogowej, 

2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jst § 2008 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 
budŜetu środków europejskich o kwotę 9.918,43 złotych w związku z podpisaniem umowy z 
Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na publikację informatora turystycznego, 

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 , 

            - § 0310 podatek od nieruchomości  o kwotę 7.246 złotych, 
            - § 0330 podatek leśny o kwotę 60 złotych 
            - § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 67.405,80 złotych 
III. Zmniejszenia wydatków budŜetowych o kwotę 196.080,57 złotych, z tego: 
      1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270   
          Zakup usług remontowych o kwotę 79.200 złotych. 
      2. W rozdziale 750 Administracja publiczna, 
           a) rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia – w  
               zakresie środków z dotacji na zadania zlecone o kwotę 274 złotych, 
           b) rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę  
               1.000 złotych. 
      3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdziale 75412   
          Ochotnicze straŜe poŜarne § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o  
          kwotę 10.000 złotych. 
      4. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z   
          funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  
          ubezpieczenia społecznego 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych  
          niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których   
          mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę     



          140 złotych. 
      5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001  
          Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę   
          103.940 złotych. 
      6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe  
          zadania w zakresie kultury § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.526,57 złotych. 
IV. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 522.415,55 złotych, z tego: 
      1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę,  
           rozdziale 40002 Dostarczanie wody § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę  
           103.940 złotych, z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nieruchomości. 
      2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk    
          Ŝywiołowych o kwotę 379.200 złotych, w tym: 
          - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.200 złotych  z przeznaczeniem na   
            wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, 
          - § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 375.000 z przeznaczeniem na remont dróg   
            uszkodzonych przez powódź. 
      3. W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 12.505 złotych, z tego: 
          3.1. rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia – w  
                 zakresie  środków własnych o kwotę 274 złotych 
          3. 2.W rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŜetów j.s.t.   
                  o kwotę 60 złotych z przeznaczeniem na uregulowanie podatku leśnego. 
          3.3. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.445    
                  złotych z przeznaczeniem na publikację informatora turystycznego "Szlaki i trasy    
                  turystyczne Gminy Solec-Zdrój" w ramach działania "WdraŜanie lokalnych  
                  strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, w tym: 
                  - § 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.918,43 złotych, 
                  - § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.526,57 złotych, 
          3.4. W rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4610 Koszty postępowania sądowego i    
                  prokuratorskiego o kwote 1.000 złotych z przeznaczeniem na opłaty komornicze. 
     4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa o kwotę 26.246   
          złotych, z tego: 
         4.1. W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 3000 Wpłaty jednostek na  
                 państwowy fundusz celowy o kwotę 1.000 złotych, wpłata na pokrycie kosztów  
                 badań osób doprowadzonych do PDOZ celem wytrzeźwienia. 
         4.2. W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji § 3000 Wpłaty jednostek na  
                 państwowy fundusz celowy o kwotę 3.000 złotych, wpłata na rekompensatę  
                 pienięŜną  za ponadnormatywna słuŜbę. 
         4.3. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6620  

                 Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na  

                 podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na  

                 dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej  

                 Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju. 

         4.4. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 17.246 złotych, w tym; 

                 - § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 złotych, z  

                       przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach  

                       ratowniczych. 

                 - § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 7.246 złotych na uregulowanie  



                       podatku od nieruchomości. 

        5. W dziale Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola § 2540 Dotacja  

             podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 239   

             złotych, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Wzgórze" w  

             Mikułowicach do którego uczęszcza dziecko zamieszkałe w Gminie Solec-Zdrój. 

       6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395  

            Pozostała działalność o kwotę 11,55 złotych na wydatki związane z  

            Projektem "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Solec- 

            Zdrój", z tego: 

            - § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,20 złotych, 

            - § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,04 złotych, 

            - § 4247 Zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 9,60 złotych, 

            - § 4249 Zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 1,71 złotych, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


