UCHWAŁA Nr XXII/180/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 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 zmniejszyć o kwotę 1 507,00 zł oraz zwiększyć o kwotę
375 754,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 22 515 156,00 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 22 000 480,00 zł.;
2) dochody majątkowe po zmianach 514 676,00 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmniejszyć o kwotę 190 598,06 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 1 341 635,23 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 24 516 519,17 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 21 574 327,00 zł.;
2) wydatki majątkowe 2 942 192,17 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 001 363,17 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 150 000,00 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 626 790,17 zł.
3) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 224 573,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 775 427,00 zł. ( emisja obligacji 775 427,00)) przeznacza się na
rozchody w wysokości 775 427,00 zł. ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów w wysokości 677 379,00 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2 776 790,17 zł, rozchody w wysokości 775 427,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 374 573,00 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 775 427,00 zł.
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§ 5.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. 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 XXII/180/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 marca 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
I.Dochody
Zmniejszenia – 1 507,00 zł.
Zwiększenia – 375 754,00 zł.
w dziale 600 Transport i łączność zwiększono dochody z tytułu dotacji na planowaną realizację
projektu „Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo i Smardzewo”
zwiększono dochody o kwotę 137 596,00 zł;
w dziale 750 Administracja publiczna zgodnie z umową nr POPT-REW-133/2016-00
zwiększono dochody w wysokości 49 869,00 zł na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy
Sochocin;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie
z Uchwałą nr 25/2017 Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz podpisaną umową
o dofinansowanie zwiększono dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu
średniego ratowniczo – pożarniczego o kwotę 100 000,00 zł;
w dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej zmniejszono dochody z tytułu udziału gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 307,00 zł;
w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono dochody o kwotę 85 189,00 zł z tytułu części
oświatowej subwencji;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody z tytułu
darowizn o kwotę 2 900,00 zł.
II. Wydatki
Zmniejszenia - 190 598,06 zł.
Zwiększenia – 1 341 635,23 zł.
w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 179 880 zł;;
oraz zmniejszono wydatki na planowaną realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych relacji
Gutarzewo-Podsmardzewo i Smardzewo” o kwotę 82 080,33 zł tj. do wysokości wydatków, zgodnie
z rozstrzygniętym przetargiem;
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440
ze zm.) oraz art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.
poz. 1870 ze zm.) w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe
zwiększono wydatki o kwotę 40 000 zł na wykonanie projektu dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 50,polegająca na budowie lewoskrętów na
skrzyżowaniu, zatok autobusowych i ciągu pieszego w miejscowości Ciemniewo na odcinku od km
22+500 do km 22+850 oraz w miejscowości Biele na odcinku od km 27+200 do km 27+700; polegająca
na budowie lewoskrętów na skrzyżowaniu w miejscowości Kolonia Sochocin na odcinku od km 26+500
do km 27+200; polegająca na budowie zatok autobusowych w miejscowości Wycinki na odcinku od km
28+700 do km 29+000”.
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Szczegółowy zakres zadania oraz zasady jego dofinansowania określi porozumienie zawarte pomiędzy
Wójtem Gminy Sochocin a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.
w dziale 750 Administracja Publiczna zwiększono wydatki o kwotę 55 410,00 zł na
opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę
536 400 zł. na zakup i wyposażenie samochodu pożarniczego średniego.
w działach 801 Oświata i wychowanie i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono
wydatki, zgodnie z kwotami otrzymanych dochodów. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami
w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł na rozwój
szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki majątkowe o kwotę
186 238,50 zł. na remont świetlicy w Milewie
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