
Zarządzenie Nr 40/2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 15 czerwca 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. Zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków budżetowych                       
            według załącznika Nr 2.
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie:
Postanawia się dokonać:
I. Zwiększenia planu dochodów w dziale 750 Administracja, rozdziale 75095 Pozostała            
   działalność   §  2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych    
   zadań bieżących gmin o kwotę 8 000 złotych, na podstawie zawiadomienia Wojewody          
   Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku, Nr FN.I.3111.290.2022 o zwiększeniu          
   planu dotacji celowej na realizację programu "Pod Biało-Czerwoną", na zadanie                   
   9.1.1.9.Upamiętnianie wydarzeń historycznych.
II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę  15 727 złotych
    1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale  
        40002 Dostarczanie wody § 4300 Zakup usłu pozostałych o kwotę 12 000 złotych.
    2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4800 
        Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 1 527 złotych.
    3. W dziale 926 Kultura Fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność kwotę 2 200          
         złotych w ramach funduszu sołeckiego m. Solec-Zdrój
        §  4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 złotych,
        §  4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 złotych.
III.   Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 23 727 złotych
     1.W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale  
        40002 Dostarczanie wody § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,          
        analiz i opinii o kwotę 12 000 złotych, z przeznaczeniem na wykonanie analizy ryzyka     
        ujęć wody na terenie gminy Solec-Zdrój.
    2. W dziale 750 Administracja, rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 8 000            
        złotych, z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż masztu i flagi w ramach                 
        programu rządowego "Pod Biało-Czerwoną"
        §  4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 złotych,
        §  4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 złotych.
    3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4170            
        Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 527 złotych z przeznaczeniem na wypłatę             
        wynagrodzeń z umowy zlecenia za przegląd okresowy budynku. 
    4. W dziale 926 Kultura Fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność §  4270 Zakup       
        usług remontowych o kwotę 2 200 złotych w ramach funduszu sołeckiego m.                    
        Solec-Zdrój, z przeznaczeniem na naprawę i konserwację elementów placu zabaw w        
        Solcu-Zdroju.
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