
Zarządzenie Nr 49/2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 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 planowanych dochodów budżetowych o kwotę 13 536,09 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  27,09 złotych - środki za nadanie numeru PESEL  na wniosek w związku z 
      konfliktem na Ukrainie.
   2.W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2700
       Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (powiatów, związków              
       powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z        
       innych źródeł o kwotę 13 509 złotych  na edukację dzieci z Ukrainy.
II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 750 Administracja publiczna o 
     kwotę 1 916 złotych
    1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4260 Zakup energii o kwotę 416 złotych.
    2. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę § 4300 Zakup
         usług pozostałych 1 500 złotych, w ramach funduszu sołeckiego m. Solec-Zdrój.
III. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 15 452,09 złotych

1.W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1 943,09 złotych
    1.1. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4440   
            Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 416 złotych, z 
            przeznaczeniem na odpis na ZFŚS na zatrudnionego pracownika.
    1.2. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1500 
           złotych w ramach funduszu sołeckiego m. Solec-Zdrój, z przeznaczeniem na 
           organizację imprezy promującej  miejscowość Solec-Zdrój
            § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę 500 złotych,
            § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 1 000 złotych.
    1.3.W rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 27,09 złotych, z przeznaczeniem 
           na wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia za nadanie numeru PESEL na 
           wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie

                 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22,65 złotych,
                 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3,89 złotych,
                 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 0,55 

                             złotych.
       1.4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność  o kwotę 
              13 509 złotych 
              § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 300 złotych z 
                          przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli (środki na edukację 
                          uczniów z Ukrainy)
              § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 730 złotych z 
                          przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń (środki na edukację uczniów z 
                         Ukrainy)
              § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 200 złotych z przeznaczeniem 
                          na zapłatę składek ZUS (środki na edukację uczniów z Ukrainy)
              § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 240 
                          złotych z przeznaczeniem na zapłatę składek na FP (środki na edukację 
                          uczniów z Ukrainy)
               § 4260 Zakup energii o kwotę 25 złotych z przeznaczeniem na  zapłatę rachunków 



                           za energie (środki na edukację uczniów z Ukrainy)
               § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 60  złotych z przeznaczeniem na zakup 
                           usług (środki  na edukację uczniów z Ukrainy)
               § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 
                           samorządu terytorialnego o kwotę 1 450 złotych, z przeznaczeniem na 
                           pokrycie kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dziecka z Ukrainy 
                           mieszkającego na terenie Gminy Solec-Zdrój  do niepublicznego 
                           przedszkola w Gminie Busko Zdrój.
               § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8 504 złotych z 
                            przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli (środki na edukację 
                            uczniów z Ukrainy).
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