
Zarządzenie Nr 98/2021
Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 15 grudnia 2021 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 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. 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. Zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków budżetowych                       
            według załącznika Nr 1.
       2. Zadania inwestycyjne roczne według załącznika Nr 2. 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie:
Postanawia się dokonać: 
I. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 83 812 złotych
   1.W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 
      Zakup usług remontowych o kwotę 4 000 złotych.
 2.W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i 
    nieruchomościami  o kwotę 18 122 złotych
      § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  1 422 złotych, w tym zmniejszenie o 
                  kwotę 3 000 złotych ze środków na utrzymanie ośrodka zdrowia, a zwiększenie o 
                  kwotę 1 578 złotych w ramach funduszu sołeckiego wsi Magierów w zadaniu
                  "uporządkowanie działki",
      § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 12 300 złotych,
      § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 4 400 złotych.
   3.W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na
       prawach powiatu) § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o
       kwotę    13 000 złotych..
  4.W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 19 020 złotych
      4.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 8 490 złotych
            § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 300 złotych
            § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 400 złotych
            § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 840 złotych
            § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 250 złotych
            § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 400 złotych
            § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 300 złotych
     4.2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2 830
            złotych 
            § 4260 Zakup energii o kwotę 2 500 złotych
            § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 180 złotych
            § 441 Podróże służbowe krajowe o kwotę 150 złotych
     4.3. rozdziale 80104 Przedszkola § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50 złotych
     4.4. rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 2 650 złotych
           § 4260 Zakup energii o kwotę 2 500 złotych
           § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 150 złotych
     4.5.rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkól  § 4300 Zakup usług pozostałych o  
           kwotę 5 000 złotych.

5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 
3110 Świadczenia społeczne o kwotę 7 970 złotych

     6. W dziale 855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
          alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
          społecznego § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 6 000 złotych
      budżet zadaniowy:
      13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
      13.4. Wspieranie rodziny 
     13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobom                           
                  niepełnosprawnymi
     13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki               
                    dla opiekunów.
  7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  15 700 złotych  
      7.1.W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę 6 000 złotych 
            § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3 000 złotych,



         § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 złotych.
   7.2.W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego o kwotę 1 200 złotych 
         § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 283 złote,
         § 4210 Zakup materiałow i wyposażenia o kwotę 917 złotych.
   7.3. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 Zakup usług pozostałych o    
         kwotę 8 500 złotych.
II. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 83 812 złotych 
    1.W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 6050 Wydatki
        inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 000  złotych, z przeznaczeniem na
        zadanie pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr ewid. 598 w
        miejscowości Strażnik dł. 450 mb.".

2. W dziale  700  Gospodarka  mieszkaniowa,  rozdziale  70005  Gospodarka  gruntami  i 
nieruchomościami   §  4300  Zakup  usług  pozostałych  o  kwotę  18  122  złotych,  na 
opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  zmianę  sposobu  użytkowania  części 
mieszkalnej  w  budynku  ośrodka  zdrowia  na  funkcje  rehabilitacyjne  oraz  na 
rozgraniczenie działki o kwotę 19 700 złotych, a zmniejszenie w ramach funduszu 
sołeckiego wsi Magierów o kwotę 1 578 złotych w zadaniu "uporządkowanie działki'.

    3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na
         prawach powiatu) o kwotę 13 000 złotych
         § 4270  Zakup usług remontowych o kwotę 9 000 złotych, z przeznaczeniem na remont 
                      samochodu służbowego,
         § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 4 000 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę  
                     kosztów podróży służbowych.
    4. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 19 020 złotych
        4.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę  6 970 złotych
               § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6 579  złotych z                   
                           przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych 
               § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 91  złotych z     
                           przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS 
               § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o    
                           kwotę 300  złotych z przeznaczeniem na przeprowadzenie okresowych           
                           szkoleń BHP pracowników
        4.2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4240 Zakup      
               środków dydaktycznych i książek o kwotę 1 500 złotych z przeznaczeniem na zakup
                pomocy dydaktycznych 
        4.3. rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 5 050 złotych
              § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek      
                          samorządu terytorialnego o kwotę 5 000 złotych, z przeznaczeniem na zwrot   
                          kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 
                          Solec-Zdrój, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Pacanów
              § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej o     
                          kwotę 50 złotych  z przeznaczeniem na przeprowadzenie okresowych szkoleń 
                          BHP pracowników
        4.4. rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 4240 Zakup                      
              środków dydaktycznych i książek o kwotę 1 500 złotych z przeznaczeniem na zakup
              pomocy dydaktycznych 
        4.5. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 Zakup materiałów i              
              wyposażenia o kwotę 4 000  złotych z przeznaczeniem na zakup zmywarki z               
              wyparzaczem
    5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 



               7 970 złotych
         § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 900 złotych z przeznaczeniem 
                     na wypłatę wynagrodzeń brutto pracowników ośrodka
         § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 400 złotych z przeznaczeniem na  
                     zapłatę składek ZUS
         § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 670 złotych z  
                     przeznaczeniem na zapłatę składek na FP
     6. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu   
         alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
         społecznego § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 000 złotych z             
         przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS od podopiecznych 
         budżet zadaniowy:
         13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
         13.4. Wspieranie rodziny 
        13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobom                       
                     niepełnosprawnymi
        13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla
                        opiekunów.
     7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  15 700 złotych 
          7.1.W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  § 4260 Zakup energii o 
                 kwotę 6 000 złotych, z przeznaczeniem na zakup energii na oczyszczalniach
                 ścieków pokąpielowych.
          7.2.W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 Zakup usług
                pozostałych o kwotę 7 500 złotych, z przeznaczeniem na zagospodarowanie
                odpadów komunalnych.
          7.3.W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 Zakup
                materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 złotych, z przeznaczeniem na zakup
                materiałów.
          7.4.W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego § 4300 Zakup usług             
                pozostałych o kwotę 1 200 złotych z przeznaczeniem na zakup usług na wykonanie
                materiałów promocyjnych w ramach programu "Czyste Powietrze".
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