
Zarządzenie Nr 100/2021
Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 28 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.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie:
Postanawia się dokonać:
I.  Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 4 950 złotych
    1.W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę § 4270 
       Zakup usług remontowych o kwotę 100 złotych.
   2.W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 
      Zakup usług remontowych o kwotę 2 000 złotych.
   3.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 
      Ochotnicze straże pożarne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 150 złotych.
   4.W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2 500  
       złotych
       § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 złotych
       § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 500 złotych
  5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka 
     ściekowa i ochrona wód  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 
     kwotę 200 złotych.
 II.  Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 4 950 złotych
     1.W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę § 4280 
        Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 złotych, z przeznaczeniem na badania okresowe 
        pracowników.
     2.W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4210 
        Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 złotych, z przeznaczeniem na zakup 
        materiałów.
    3.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 
        Ochotnicze straże pożarne § 4430 Różne opłaty i składki  o kwotę 150 złotych, z 
        przeznaczeniem na ubezpieczenie członków OSP.
   4. W dziale 801 Oświata i wychowanie,rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4300 Zakup
       usług   pozostałych o kwotę 2 500 złotych z przeznaczeniem na przebudowę otworu
       okiennego i wejściowego pomiędzy pomieszczeniami na hali sportowej, w  
       celu usprawnienia obsługi  imprez sportowych
   5.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka 
       ściekowa i ochrona wód § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 200 złotych, z 
       przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne dla PGW Wody Polskie. 
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