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UCHWAŁA Nr XXVII/208/2017 

 RADY GMINY SOCHOCIN 

                                                             z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,  

art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 1870 

ze zm.)  Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje : 

 

§1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok zwiększyć o kwotę 365 684,49 zł. Dochody po zmianach 

wynoszą  23 523 774,11 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  22 622 415,26 zł.; 

2) dochody majątkowe po zmianach  901 358,85 zł.; 

 -   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok  zmniejszyć o kwotę  205 370,80 zł. oraz zwiększyć  

o kwotę  571 055,29 zł. Wydatki po zmianach wynoszą  25 525 137,28 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  22 173 388,96 zł.; 

2) wydatki majątkowe 3 351 748,32  zł.; 

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

§3.  Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie   

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 
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Uzasadnienie do 

UCHWAŁY Nr XXVII/208/2017 

         RADY GMINY SOCHOCIN 

          z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok 

 

I. Dochody 

Zwiększenia – 365 684,49  zł. 

w dziale 600 Transport i łączność zwiększono dochody majątkowe o kwotę 150 000,00 zł, zgodnie 

z   Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1192/262/17 z dnia 31 lipca 2017 r. gmina 

uzyskała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację 

zadania „Przebudowa drogi gminnej relacji Ślepowrony-Niewikla”; 

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody z tytułu darowizn  o kwotę             

7 300,00 zł z tytułu wpłat na organizację Dni Sochocina oraz o kwotę 1 000,00 z tytułu opłaty 

za oddanie ślubu poza budynkiem USC;  

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono 

wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 152,00 zł, wpływy z 

tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2 300,00 zł, wpływy z tytułu podatku od 

środków transportowych o kwotę 20 000,00 zł oraz wpływy z tytułu różnych opłat o kwotę 

47,00 zł; 

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono dochody o kwotę 76 292,49 zł z tytułu zwrotu 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r; 

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody w wysokości 100 000,00 zł z tytułu 

dotacji na realizację przedsięwzięcia  „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie 

Sochocin”, na podstawie protokołu zbiorczego Nr 6 z dnia 17 lipca 2017 r. z posiedzenia 

Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków 

Funduszu  Rozwoju Kultury Fizycznej. Wysokość dofinansowania w latach 2017-2019 wynosi 

625 500,00 zł; 

w dziale 855 Rodzina zwiększono dochody  z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych 

o kwotę 3 000,00 zł; 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody z tytułu opłat 

środowiskowych o kwotę 4 543,00 zł; 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody z tytułu 

darowizn o kwotę 1 050,00 zł. 
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II. Wydatki 

Zmniejszenia -    205 370,80  zł. 

Zwiększenia  –    571 055,29   zł. 

w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe  o kwotę  256 000,00 zł na realizację 

przedsięwzięcia  „Przebudowa drogi gminnej relacji Ślepowrony-Niewikla” oraz zwiększono o kwotę    

156 530,99 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg; 

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 7 300.00 zł, zgodnie                             

z przeznaczeniem otrzymanych darowizn, zwiększono wydatki na diety o kwotę 10 000,00 zł  oraz 

zwiększono wydatki o kwotę 1 000,00 zł na koszty komornicze; 

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 100 000,00 zł na realizację 

przedsięwzięcia  „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin”  oraz dokonano 

przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu; 

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono wydatki  o kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z kwotą uzyskanych 

dochodów;         

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 

23 000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie porządku w Sochocinie; 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 

186 238,50 zł na realizację zadania „Przebudowa świetlicy w Milewie”. Późny termin naboru wniosków 

o dofinansowanie spowodował konieczność przeniesienia realizacji inwestycji na 2018 r. Zwiększono 

również wydatki bieżące o kwotę 2 092,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic. 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


