
Zarządzenie Nr 29/2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia  21 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. 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie:
Postanawia się dokonać:
I. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 263 319,12 złotych
   1.W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność § 2010
      Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu       
      administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom  
      powiatowo -  gminnym) ustawami o kwotę 261 807,23 złotych, w związku z decyzją          
      Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.139.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku o         
      zwiększeniu planu    dotacji celowej na zadanie:
      21.Polityka rolna i rybacka
      21.5.Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i 
               systemy jakości żywności
     21.5.4.Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR
     21.5.4.3.Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego
   2.W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia § 2010 Dotacje            
       celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu                     
       administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom  
       powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 1 511,89 złotych, w związku z decyzją                
       Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.129.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku o        
       zwiększeniu planu dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań   
       wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności     
       oraz ustawy o dowodach osobistych, na  zadanie:
      16.1.1.2.Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
                    - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,          
                      udostępnienie danych osobowych.
II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 85 647 złotych
     1. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe  § 4810
          Rezerwy o kwotę 39 750 złotych,  z przeznaczeniem na realizacje zadania "Usuwanie i  
          unieszkodliwianie  odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2022   
          roku".
    2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 
        Pozostała działalność §  4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 897 złotych.
    3.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska, rozdziale 90001                    
       Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4260 Zakup energii o kwotę 45 000 złotych.
III. Zwiększenia planu  wydatków budżetowych o kwotę  348 966,12 złotych
     1.W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność  o kwotę
        261 807,23 złotych
        §  4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 133,48 złote,
        § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 256 673,75 złotych,
                    na zadanie:
                    21.Polityka rolna i rybacka
                    21.5.Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna,             
                            tradycyjna i systemy jakości żywności
                    21.5.4.Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR
                    21.5.4.3.Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego
                                 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w 
                                 cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
                                 producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie 
                                 jego zwrotu.
     2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę  



                    1 511,89 złotych, na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań
                    wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji
                    ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
        §  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 262,75 złotych
        §  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 218,20 złotych
        §  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 30,94 złotych
     3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 
        Pozostała działalność o kwotę 897 złotych
        §  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 785 złotych
        §  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 112 złotych
                     z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz 
                     Pracy od umowy zlecenia  na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego   
                     dla uchodźców z Ukrainy.
    4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska o kwotę 84 750 złotych
        4.1. rozdziale 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 45 000 złotych
               §  4270 Zakup usług remontowych o kwotę 18 000 złotych, z przeznaczeniem na       
                            remont urządzenia niezbędnego do pracy na oczyszczalni ścieków,
               §  4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 27 000 złotych, z przeznaczeniem na          
                            zakup usług.
         4.2. rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami §  4300          
                Zakup usług pozostałych o kwotę 39 750 złotych z przeznaczeniem na realizację       
                zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie  odpadów zawierających azbest z terenu       
                gminy Solec - Zdrój w 2022 roku".


		2022-04-22T10:07:42+0200
	Adam Antoni Pałys


		2022-04-22T10:08:23+0200
	Adam Antoni Pałys




