
Zarządzenie Nr 30/2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 27 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. 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, § 2 uchwały Nr XXXVII/229/2022 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 
kwietnia 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.
       1. Zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków budżetowych                       
            według załącznika Nr 2.
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie
Postanawia się dokonać:
I. Zmniejszenia planowanych dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale           
   80195 Pozostała działalność § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących   
   gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),   
   samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4 070 złotych.
II. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 179 510 złotych
     1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495
          Pozostała działalność § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących         
          gmin (powiatów, związków  powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów  
          województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 175 440 złotych, w związku z              
          podpisaniem umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na finansowanie zadania                    
          polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla obywateli     
          Ukrainy.

2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2700   
     Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 
     związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,        

          pozyskane z innych źródeł o kwotę 4 070 złotych.
III. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 28 249 złotych
      1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków          
           komunikacyjnych § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 19 złotych.
      2.  W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i          
           nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 140 złotych.
      3.  W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 17 500 złotych
            3.1.W rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7 500     
                  złotych.
           3.2.W rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę  
                 10 000 złotych.
     4. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6 590 złotych 
         4.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o 
                kwotę 4 618 złotych
         4.2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4210 Zakup     
                materiałów i wyposażenia o kwotę 402 złote
        4.3. rozdziale 80104 Przedszkola § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę           
               1 110 złotych
        4.4. rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
               o kwotę 460 złotych
    5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4300 Zakup  
         usług pozostałych o kwotę 4 000  złotych.
IV. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 203 689 złotych
      1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków          
          komunikacyjnych § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 19 złotych, z przeznaczeniem  
          na ubezpieczenie przystanków komunikacyjnych.
     2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i            
          nieruchomościami § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 140 złotych, z                          
         przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.
    3. W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 17 500 złotych
         3.1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4430 Różne opłaty i składki  o kwotę 7 500          
                złotych, z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia OC i ubezpieczenia mienia.
         3.2. W rozdziale 75095 Pozostała działalność gmin § 4430 Różne opłaty i składki  o        



                kwotę 10 000 złotych, z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia OC i                       
                ubezpieczenia mienia.
      4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale   75495  
           Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 175 440 złotych, z         
           przeznaczeniem na zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla                
           obywateli Ukrainy.
      5. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6 590 złotych
          5.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 4 618   
                 złotych z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej
          5.2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4430 Różne    
                 opłaty i składki o kwotę 402 złote z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia od      
                 odpowiedzialności cywilnej
         5.3.rozdziale 80104 Przedszkola § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1 110 złotych z   
               przeznaczeniem na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej mienia
        5.4.rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o   
              kwotę 460 złotych. 

6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4430   
Różne opłaty i składki o kwotę 4 000 złotych z przeznaczeniem na zapłatę 
ubezpieczenia za mienia.
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