
Zarządzenie Nr 18/2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 9 marca 2022 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Na podstawie Art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), Art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U.  z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Wójt Gminy Solec-
Zdrój postanawia co następuje:
§ 1. W budżecie gminy dokonuje się zmian w postaci:
       1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych                       
            według załącznika Nr 1.
       2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych                       
            według załącznika Nr 2.
      3.  Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych

według załącznika Nr 3. 
       4. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych        
            według załącznika Nr 4. 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie:
Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planu dochodów budżetowych  budżetowych w  dziale 855 Rodzina, rozdziale 
85503  Karta  dużej  rodziny  §   2010  Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 75 złotych, w 
związku z zawiadomieniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.65.2022 z dnia 1 
marca 2022 roku   o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadanie 13.4.1.4.Wsparcie rodzin 
wielodzietnych

II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w  dziale 750 Administracja publiczna, 
rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000         
złotych.

     III. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych  o kwotę 10 075 złotych
1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4430

Różne opłaty i składki o kwotę  10 000 złotych, z przeznaczeniem na opłatę składek oraz 
ubezpieczenie mienia.

2. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta dużej rodziny §  4210 Zakup materiałów i
ądzenie_18_2022  wyposażenia  o  kwotę  75  złotych,  z  przeznaczeniem  na  zakup 
materiałów biurowych.
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