
Zarządzenie Nr 48/2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 20 lipca 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.
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie:
Postanawia się dokonać:
I. Zwiększenia planu dochodów budżetowych 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 110 670 złotych, w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na 
   finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z 
   wyżywieniem dla cudzoziemców z Ukrainy.
II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w  dziale 900 Gospodarka komunalna i 
     ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
     środków z opłat   i kar za korzystanie ze środowiska  § 4300 Zakup usług pozostałych  o 
     kwotę 250 złotych.
III. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 110 920 złotych
     1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale               
         75495  Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 110 670 
         złotych, z przeznaczeniem na zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem 
         dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
     2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i  
         wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat   i kar za korzystanie ze środowiska 
         § 4260 Zakup energii  o kwotę 250 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
         energii elektrycznej zużywanej na potrzeby stacji meteorologicznej w Solcu-Zdroju.
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