
Zarządzenie Nr 12/2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 10 lutego 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. 3 ustawy z 
dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 305 ze 
zmianami) oraz §  8 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/217/2022 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 
stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok 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 planowanych wydatków budżetowych  o kwotę  5 600  złotych
   1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4530 Podatek od   
        towarów i usług (VAT) o kwotę 1 500 złotych.
   2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w       
        naturze  oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe §  3110 Świadczenia             
        społeczne o kwotę 1 600  złotych.
   3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy z 
        wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
        § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 500 złotych.
II. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych  o kwotę 5 600 złotych
    1.W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4530 
        Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1 500 złotych, z przeznaczeniem na zapłatę 
        podatku VAT..
    2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  §  3020      
        Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600  złotych z przeznaczeniem na        
         zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
    3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy z   
        wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
        § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 500 złotych, z przeznaczeniem na        
        realizację umowy z osobą fizyczną dotyczącej oceny zasobów wodnych w gminie            
        Solec-Zdrój.
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