
Zarządzenie Nr 94/2021
Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 30 listopada 2021 roku

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713 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) Wójt Gminy Solec-Zdrój postanawia co następuje:
§ 1. W budżecie gminy dokonuje się zmian w postaci:
        1.Zmniejszenia 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. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych
1.W  rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej  §  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących  gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)  o kwotę  434 złotych, w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 
FN.I.3111.887.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 
zadanie:
20.Zdrowie
20.1.System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
II. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 53 584 złotych
   1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 
40002  Dostarczanie  wody   §   3020  Wydatki  osobowe  niezaliczone  do  wynagrodzeń  o 
kwotę 10 złotych.
   2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne  §  4270 
Zakup usług remontowych o kwotę 6 000 złotych.
   3. W dziale750 Administracja publiczna o kwotę 44 506 złotych
        3.1.W rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 39 506 złotych
              § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 39 011 złotych,
              § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 495 złotych.
        3.2.W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  § 4300 Zakup 
               usług pozostałych o kwotę 5 000 złotych.
    4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 
         Ochotnicze straże pożarne § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 670 złotych, w 
         ramach funduszu sołeckiego wsi Zborów.
    5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4710

        Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 850 złotych.

    6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne      
        opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby   
        uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 Składki na                    
        ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 548 złotych.
        budżet zadaniowy:
        20. Zdrowie
        20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
        20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za 
                    osoby uprawnione
        20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa  

                        za osoby uprawnione.                                                                              
III.Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 53 036 złotych

    1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 
        40002 Dostarczanie wody  §  4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 10 złotych, 
        z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.
    2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne  §  4210 
         Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 złotych, z przeznaczeniem na zakup 
         znaków drogowych i masy mineralno-asfaltowej do uzupełnienia ubytków na drogach.  
    3. W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 44 506 złotych
         3.1.W rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 39 506 złotych



                § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 39 011 złotych, z przeznaczeniem na 
                            wypłatę wynagrodzeń,
                § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  o kwotę 495 złotych, z 
                            przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS.
        3.2. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  § 4210 Zakup 
                materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 złotych, z przeznaczeniem na zakup 
                oświetlenia świątecznego w ramach promocji gminy.
     4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 
          Ochotnicze straże pożarne   § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 670 złotych, w 
          ramach funduszu sołeckiego wsi Zborów, z przeznaczeniem na wykonanie remontów 
          bieżących w strażnicy w Zborowie.
     5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4240           
          Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1 850 złotych z przeznaczeniem na      
          zakup pomocy dydaktycznych
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