UCHWAŁA Nr XX/171/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 13 stycznia 2017r.

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)
Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje :

§ 1. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmniejszyć o kwotę 160 573,00 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 160 573,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 23 427 595,00 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 21 315 961,00 zł.;
2) wydatki majątkowe 2 111 634,00 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 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 XX/171/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 13 stycznia 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok

II. Wydatki
Zmniejszenia Zwiększenia –

160 573,00 zł.
160 573,00 zł.

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki na bieżące utrzymanie drog o kwotę 160 573 zł.
oraz zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje drogowe o kwotę 30 573 zł;
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę o kwotę 6 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia
„ Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Milewo-Smardzewo-Kępa i Kuchary ŻydowskieJędrzejewo-Kuchary Królęwskie”.
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 24 573,00 zł. na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja
i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin”.
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę
130 000 zł. na zakup i wyposażenie samochodu pożarniczego.
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