
Zarządzenie Nr 42 /2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 30 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, § 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.
       2. Zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków budżetowych                       
            według załącznika Nr 2.
       3. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadan zleconych             
według załącznika Nr 3.
       4. Zmniejszenia i zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań      
zleconych według załącznika Nr 4.
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:



Postanawia się dokonać:
I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 126 199,98 złotych
   1. W dziale 750 Administracja, rozdziale 75095 Pozostała działalność § 2700 Środki na 
        dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (powiatów, związków powiatowo - 
        gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
        o kwotę  99,98 złotych - środki za nadanie numeru PESEL  na wniosek w związku z 
        konfliktem na Ukrainie.
   2. 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 107 100 złotych, w związku z 
        podpisaniem umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na finansowanie zadania 
        polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla 
        cudzoziemców z Ukrainy.
   3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa  do     
        bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów              
        ćwiczeniowych § 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 19 000 złotych, w   
        związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.332.2022 z dnia 23            
        czerwca 2022 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadanie:
       3.Edukacja, wychowanie i opieka
       3.1.Oświata i wychowanie
       3.1.2.Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne
       3.1.2.2.Wsparcie dostępu do książek. podręczników, materiałów edukacyjnych i                
                    ćwiczeniowych
II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych  o kwotę 4 578,19 złotych
    1. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność  § 4010 
        Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500 złotych.
    2. W  dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona 
         powietrza atmosferycznego o kwotę 1 178,19 złotych 
         § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 915 złotych,
         § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 231 złotych,
         § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 32,19 złotych.
III. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 132 778,17 złotych 
     1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 
         99,98 złotych, z przeznaczeniem wydatki związane z  nadaniem numeru PESEL na 
         wniosek, w związku z konfliktem na Ukrainie
         § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 83,57 złotych,
         § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14,36 złotych,
          § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2,05 złotych.
     2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 
          75495  Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 107 złotych, z   
          przeznaczeniem na zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla 
          cudzoziemców z terenu Ukrainy.
     3.  W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 19 500 złotych,
           3.1. rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do                 
                  podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 
                  o kwotę 19 000 złotych
                  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 884,75 złotych z                      



                              przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych 
                  § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 7 115,25 zł z 
                              przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów  edukacyjnych
                  3.Edukacja, wychowanie i opieka
                  3.1.Oświata i wychowanie
                  3.1.2.Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne
                  3.1.2.2.Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i  
                               ćwiczeniowych
           3.2. rozdziale 80195 Pozostała działalność  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o   
                  kwotę 500 złotych z przeznaczeniem na  zakup materiałów,
        4. W dziale 855 Rodzina, a działalność o kwotę 4 900  złotych
              § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 310 złotych z przeznaczeniem 
                          na zapłatę składek społecznych za obywatela Ukrainy pobierającego 
                          świadczenia pielęgnacyjne 
              § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1 090 złotych z przeznaczeniem 
                          na zapłatę składek zdrowotnych za obywatela Ukrainy pobierającego 
                          świadczenia pielęgnacyjne
              § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 złotych z przeznaczeniem na 
                          koszty obsługi w/w zadania
         5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona 
             powietrza atmosferycznego o kwotę 1 178,19 złotych, z przeznaczeniem na realizację 
             programu "Czyste Powietrze"
             § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 978,19 złotych,
             § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 złotych.
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