
Zarządzenie Nr 57 /2022
Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 21 września 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. 3 ustawy z 
dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U.  z 2022 r. poz. 1634 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. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych                       
            według załącznika Nr 2.
       3. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych          
            według załącznika Nr 3.
       4. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w zakresie 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 27 875 złotych 
   1. W dziale 750 Administracja, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie §  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 22 000 złotych, na podstawie zawiadomienia     
        Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.574.2022 z dnia 14 września 2022 roku   o     
         zwiększeniu planu dotacji celowej na zadanie 16.1.1.2.Finansowanie, nadzór i kontrola   
         realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja                
         ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych.
    2.W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100       
       Środki z  Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w         
       zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5 850 złotych  na edukację dzieci z            
       Ukrainy.
    3.W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny §  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 25 złotych, w związku z zawiadomieniem Wojewody          
        Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.565.2022 z dnia 9 września 2022 roku   o zwiększeniu    
        planu dotacji celowej na zadanie 13.4.1.4.Wsparcie rodzin wielodzietnych.
II. Planowanych wydatków budżetowych o kwotę 28 575 złotych

1. W dziale 750 Administracja, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o  kwotę 22 000       
    złotych na zadanie 16.1.1.2.Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu     
    administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu   
    cywilnego, udostępnienie danych osobowych, 

         §  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 404,70 złotych,
         §  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 144,78 złotych,
         § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 450,52 
                     złotych.
    2. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6 550 złotych
         2.1. rozdziale 80107 Świetlice szkolne § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
                socjalnych o kwotę 200 złotych z przeznaczeniem na przelew odpisów na ZFŚS
         2.2. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4440 Odpisy na zakładowy          
                fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 200 złotych z przeznaczeniem na przelew      
                odpisów na ZFŚS
         2.3. rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 6 150 złotych
                § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 300 złotych      
                            z przeznaczeniem na przelew odpisów na ZFŚS
                § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom    
                            Ukrainy o kwotę 1 500 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń
                § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom      
                             Ukrainy o kwotę 2 000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń   
                             dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z Ukrainy
                § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w         
                            związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1 500 złotych z                    
                            przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS  i FP
                § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom          
                            Ukrainy o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na  pokrycie pozostałych           
                            wydatków ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do       



                              szkoły
2. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny §  4210 Zakup                   
       materiałów i wyposażenia o kwotę 25 złotych, 

               na zadanie 13.4.1.4.Wsparcie rodzin wielodzietnych.
III. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w dziale 801 Oświata i wychowanie   
rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot          
zatrudniający o kwotę 700 złotych.


