
Zarządzenie Nr 28/2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia  19 kwietnia 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. 1 i 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 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.  
       5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
           na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w  2022 r                           
           według załącznika Nr 5.
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie:
Postanawia się dokonać:
I. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 506 052 złotych
   1.W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność  § 2020           
      Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  zadnia bieżące realizowane przez gminę na 
      podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 35 832 złotych, w          
      związku z podpisaniem porozumienia z Ministrem Edukacji  i Nauki o udzielenie 
      wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pod 
      nazwą "Poznaj Polskę".
  2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność § 2010 Dotacja 
      celowa  otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
      administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom 
      powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę  470 220  złotych, w związku z decyzją 
      Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.122.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, na 
      zadanie:
     13.1.2.1.Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
II. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 506 052 złotych
   1.W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność  § 4300           
      Zakup usług pozostałych o kwotę 35 832 złotych z przeznaczeniem na zakup usług w         
      ramach Programu “Poznaj Polskę”.
   2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 470 220 
       złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych i ich obsługę
       § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 461 000 złotych
       § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 642 złotych  
       § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 300 złotych 
       § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 178 złotych
       § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 złotych
       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.
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