
Zarządzenie Nr 23/2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 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 2022 r. poz. 559 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. 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 4 150 złotych
   1.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75421       
      Zarządzanie kryzysowe o kwotę 1 150 złotych
      § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150 złotych,
      § 4810 Rezerwy o kwotę 1 000 złotych, z przeznaczeniem na działania związane z              
                  zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.
  2. W dziale 801  Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół          
       § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 złotych.
II. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 4 150 złotych
    1.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdziale 75421      
       Zarządzanie kryzysowe o kwotę 1 150 złotych przeznaczeniem na działania związane z     
       zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.
      § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 złotych z przeznaczeniem na 
                  zakup programu "Elips - pomoc obywatelom Ukrainy" oraz  materiałów 
                  biurowych (papier, tusz itp) potrzebnych do przyznawania świadczenia 
                  pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 
                  obywatelom Ukrainy.
      § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 150 złotych, z przeznaczeniem na  koszty            
                   przesyłki kabiny prysznicowej. 
     2. W dziale 801  Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół       
          § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 złotych, z przeznaczeniem na     
                      zakup paliwa do autobusu, celem dowozu dzieci do szkół.
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