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   UCHWAŁA Nr XVI/127/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia  20 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 

art. 217, art. 218,  art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 

ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869  ze zm.)  

Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok zmniejszyć o kwotę 16 327,00 oraz  zwiększyć        

o kwotę 44 372,05 zł.  Dochody  po zmianach wynoszą  27 190 827,25 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  27 190 827,25 zł; 

-   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zmniejszyć o kwotę 168 000,00 zł. oraz zwiększyć        

o kwotę  196 045,05 zł. Wydatki   po zmianach wynoszą 27 393 144,79 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  26 622 351,79  zł; 

2) wydatki majątkowe 770 793,00  zł; 

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią 

Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 



 

2 

 

Uzasadnienie  

       UCHWAŁY Nr XVI/127/2020 

         RADY GMINY SOCHOCIN 

          z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok 

 

 

I. Dochody 

 

Zmniejszenia – 16 327,00 zł 

Zwiększenia –   44 372,05 zł. 

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody w wysokości 998 zł z tytułu 

odszkodowania za uszkodzenie fontanny świetlnej, 1 104,67 zł z tytułu zwrotu zaliczek na 

postępowanie sądowe oraz 217,97 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od 

stowarzyszenia; 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono 

dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 4 658 zł, zwiększono plan 

dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 2 000 zł, 

zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 

o kwotę 14 000 zł. Powyższych zmian dokonano w związku ze zmianą ilości środków 

transportu podlegających opodatkowaniu. W rozdziale tym zmniejszono również dochody         

z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 529 zł, zgodnie       

z pismem ST3.4759.1.2020; 

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji 

ogólnej o kwotę 26 482 zł, zgodnie z pismem ST3.4759.1.2020; 

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

darowizn o kwotę 1 000 zł; 

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji 

przez GKS WKRA w kwocie 7 113,41 zł. 

 

II. Wydatki 

 

Zmniejszenia – 168 000,00 zł. 

Zwiększenia  – 196 045,05 zł. 

w dziale 600 Transport i łączność   zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg 

gminnych   o kwotę 29 957 zł, zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 29 957 zł na 

realizację zadania Przebudowa chodników na odcinku ul. Kościuszki, zmieniono nazwę  

zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Zakościelnej” na „Przebudowa drogi gminnej 

nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin” w związku          

z powyższym dokonano korekty klasyfikacji zmniejszając wydatki w dziale 010 i 

zwiększając w dziale 600 Transport i łączność; 

w dziale 750 zwiększono wydatki o kwotę 998 zł, zgodnie z kwotą otrzymanego 

odszkodowania oraz zmniejszono wydatki związane z promocją gminy o kwotę 50 000 zł; 

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 60 000 zł z tytułu 
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refundacji udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli          

i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, zmniejszono wydatki o kwotę 73 000 zł na   

dowożenie uczniów do szkół, zwiększono wydatki o kwotę 63 000 zł na wydatki związane      

z remontem SP w Smardzewie oraz zwiększono o kwotę 20 000 zł wydatki w rozdziale 

stołówki szkolne i przedszkolne jako wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem         

o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o kwotę          

565,05 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic na terenie gminy. 

 

 

              

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


