
 

   UCHWAŁA Nr XLIII/300/2022 

RADY MIEJSKIEJ W  SOCHOCINIE 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 

215, art. 217, 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)              

Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje: 
 

 

§1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok   zwiększyć o kwotę 3 232,00 zł.  

Dochody   po zmianach wynoszą  29 425 253,35 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  27 000 145,15 zł; 

2) dochody majątkowe po zmianach 2 425 108,20 zł; 

-   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok  zwiększyć  o kwotę  3 232,00 zł.  

Wydatki   po zmianach wynoszą 35 543 530,14 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  28 349 613,65  zł; 

2) wydatki majątkowe 7 193 916,49  zł; 

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

       UCHWAŁY Nr XLIII/300/2022 

         RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE 

          z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok 

 

I. Dochody 

 

Zwiększenia – 3 232,00 zł. 

Zmniejszenia –       0,00 zł. 

 

 W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę 3.232,00 zł                      

z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją 

podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku na podstawie pisma 

ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. stosownie do skorygowanego wniosku 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 maja 2022 r. 

  

II. Wydatki 

Zwiększenia  –  3 232,00 zł.  

Zmniejszenia –         0,00 zł. 

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 3 232,00 zł., 

zgodnie z kwotą otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na podwyżki dla 

nauczycieli od 1 maja 2022 roku na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g z dnia                         

14 czerwca 2022r. stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia               

27 maja 2022 r. 

 

 

 

 

                        

 

 
 


