
Zarządzenie Nr 20/2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 23 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 o kwotę 651 728 złotych
   1. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność § 2010 Dotacja 
        celowa  przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
       administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin,
       związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę  607 400  złotych, na podstawie   
       decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.56.2022 z dnia 16 marca 2022 roku,
       na zadanie:
       13.1.2.1.Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
    2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla   
        uczniów o charakterze socjalnym §  2030 - Dotacja celowa przekazana z budżetu              
        państwa na  realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków         
        powiatowo-gminnych  o kwotę44 328 złotych z rezerwy celowej (część 83, poz. 26)         
        przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze              
        socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 
II. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 41 156 złotych
     1. W dziale 750 Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale 75023 Urzędy gmin, 
         miast i gmin § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3 024 złotych
     2. W rozdziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7 460    
         złotych
         2.1. rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
                o kwotę 2 460 złotych, 
          2.2. rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4810 Rezerwy o kwotę 5 000 złotych z    
                 przeznaczeniem na działania związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.
     3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810          
         Rezerwy o kwotę 27 060 złotych z przeznaczeniem na remont elewacji osp Kików .
     4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 612 złotych,
          4.1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 Zakup usług                
                 pozostałych o kwotę 3 500 złotych,
          4.2. rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 112 złotych
                 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 49 złotych
                 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 63 złotych,                  
II. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 692 884 złotych
     1.  W dziale 750 Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale 75023 Urzędy gmin, 
         miast i gmin § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 3 024 złotych.
     2. W rozdziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 34 520  
          złotych
         2.1. rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4270 Zakup usług remontowych           
                o kwotę 29 520 złotych, z przeznaczeniem na remont elewacji osp Kików.
         2.2. rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o 
                kwotę 5 000 złotych z przeznaczeniem na działania związane z zakwaterowaniem 
                obywateli Ukrainy.
      3. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 607 400 
          złotych
          § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 595 491 złotych z przeznaczeniem na wypłatę 
                      dodatków osłonowych
          § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 180 złotych z 
                      przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób realizujących zadanie
          § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 108 złotych z przeznaczeniem na 



                       zapłatę składek ZUS od osób realizujących zadanie
          § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 152 złotych  z 
                      przeznaczeniem na zapłatę FP od osób realizujących zadanie
          § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 złotych  z przeznaczeniem na 
                      zakup licencji i materiałów biurowych do realizacji programu
          § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 
                      kwotę 469  złotych z przeznaczeniem na zapłatę faktury za szkolenie
                      pracownika.
          w zakresie budżetu zadaniowego:
          13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
          13.1. Pomoc i integracja społeczna
          13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
          13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
     4.  W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla 
          uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 44 328 złotych z przeznaczeniem na wypłatę  
          stypendiów dla uczniów
          § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 43 212 złotych
          § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1 116 złotych.
      5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 612 złotych,
          4.1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4270 Zakup usług                
                 remontowych o kwotę 3 500 złotych,
          4.2. rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 112 złotych
                 § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 112 złotych
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