
Zarządzenie Nr 50/2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 16 sierpnia 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.
       3. Zwiększenia planowanych dochodów w ramach zadań zleconych  
           według załącznika Nr 3.
       4. Zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadań zleconych  
           według załącznika Nr 4.
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie:
Postanawia się dokonać:
I. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 29 735 złotych
   1.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 9 000 złotych, w            
związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.465.2022 z dnia 8 sierpnia        
2022 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadanie:
       3.1.2.2.Wsparcie dostępu do książek. podręczników, materiałów edukacyjnych i
                   ćwiczeniowych
    2.W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 17 349 złotych
        2.1.W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  §   2030  Dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu 
państwa  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin  o  kwotę  5  914  złotych,  w 
związku  z  zawiadomieniem  Wojewody  Świętokrzyskiego  z  dnia  11  sierpnia  2022 
roku, Nr FN.I.3111.488.2022 o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadanie            
              13.1.2.1.  Wsparcie  finansowe zadań i  programów realizacji  zadań pomocy  
społecznej.
        2.2.W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej §  2030 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań  bieżących   gmin  (związków  gmin, 
związków  powiatowo-gminnych)   o  kwotę  11  435  złotych,  w  związku  z  decyzją 
Wojewody  Świętokrzyskiego  Nr  FN.I.3111.485.2022  z  dnia  11  sierpnia   2022  roku  o 
zwiększeniu planu dotacji celowej  na zadanie
                13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy  
społecznej.
     3.W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby  pobierające  niektóre  świadczenia  rodzinne  oraz  za  osoby  pobierające  zasiłki  dla 
opiekunów  §   2010  Dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  na  realizację   zadań 
bieżących   z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie 
ustawami     o  kwotę  3  386  złotych,  w  związku  z  zawiadomieniem  Wojewody 
Świętokrzyskiego  z  dnia  11  sierpnia   2022  roku,  Nr  FN.I.3111.486.2022  o  zwiększeniu 
planu dotacji celowej  na zadanie 
        20.1.3.1.Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa 
za osoby uprawnione.
II. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w dziale 801 Oświata i wychowanie o 
kwotę 25 680 złotych
     1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 19 530 złotych
         § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 280 złotych
         § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 19 250 złotych
     2. rozdziale 80107 Świetlice szkolne § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 
6 150 złotych.
III. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 55 415 złotych
     1.W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 34 680 złotych, 
         1.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do         
wynagrodzeń o kwotę 19 250 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy                             
pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę z powodu niezdolności do pracy            
  1.2. rozdziale 80104 Przedszkola § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 140 złotych
                  z przeznaczeniem na wykonanie badań lekarskich pracownika



           1.3. rozdziale 80107 Świetlice szkolne § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do           
wynagrodzeń o kwotę 6 150 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy                               
pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę z powodu niezdolności do pracy  
           1.4. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4280 Zakup usług 
zdrowotnych                   o kwotę 140 złotych z przeznaczeniem na wykonanie badań 
lekarskich pracownika
           1.5. rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do                 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę                     
9 000 złotych
                  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 520,75  złotych z                          
przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
                  § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 8 479,25 zł z                     
przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów
                              w zakresie budżetu zadaniowego
                  3.1.2.2. Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i 
ćwiczeniowych
      2. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 17 349 złotych
          2.1. rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na  
ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe   §  3110  Świadczenia  społeczne  o  kwotę 
5  914  złotych z  przeznaczeniem  na  wypłatę  zasiłków  okresowych  dla 
podopiecznych, na zadanie
                   3.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej
          2.2. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  § 4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników  o  kwotę  11  435  złotych z  przeznaczeniem  na  wypłatę  dodatków  dla 
pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie, zadanie
                  13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy 
społecznej.
     3. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za  osoby  pobierające  niektóre  świadczenia  rodzinne  oraz  za  osoby  pobierające  zasiłki 
dla  opiekunów  § 4130  Składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  o  kwotę  3  386   złotych  z 
przeznaczeniem na zapłatę składek  zdrowotnych za podopiecznych, zadanie   
         20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa 
za osoby uprawnione.


		2022-08-16T09:49:03+0200
	Adam Antoni Pałys


		2022-08-16T09:49:48+0200
	Adam Antoni Pałys




