
 

 

UZASADNIENIE 

       UCHWAŁY Nr XXXIV/244/2021 

         RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE 

          z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok 

 

I. Dochody 

 

Zwiększenia – 2 979 450,33  zł. 

Zmniejszenia –  2 147,00 zł. 

 

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 147,00 zł                   

z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach 

stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z 

pismem WF-I.3112.9.65.2021. 

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 podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 2 638,00 zł, podatku od 

czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 51,00 zł, kosztów upomnień o kwotę 

23,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych o kwotę 2 579,00 zł. 

Ponadto zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od spadów i darowizn w wysokości 

1 570,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 24 200,00 

zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w wysokości 267,39 zł.  

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 skarbowej w wysokości 2 000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych w wysokości 16 374,85 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w 

wysokości 1 696,89 zł.  

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji 

ogólnej w 2021 r. w wysokości 765 739,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.5.2021. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 4 500,00 zł z tytułu 

dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zgodnie z pismem WF-I.3112.15.33.2021. Zwiększono 

również plan dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 

kwotę 300,00 zł. 

W dziale 855 Rodzina zwiększono dochody w wysokości 4 500,00 zł. z tytułu wpływu wyższych 

niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych. Zwiększono również dochody o kwotę 



 

 

86,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadań Karty Dużej Rodziny, 

zgodnie z pismem WF-I.3112.20.43.2021 oraz o kwotę 209,00 zł z tytułu dotacji celowej na 

realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.33.2021. 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dochody z tytułu  

kosztów upomnień w wysokości 2 227,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych 

wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 356,00 zł.  

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzono dochody 

majątkowe w kwocie 6 679,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki 

IFA W-50LA/TLF na podstawie Umowy kupna-sprzedaży nr 80/2021 z dn. 22.10.2021r. 

W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 2 141 454,00 zł 

na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w 

zakresie kanalizacji. Zgodnie z pismem ST3.4751.6.2021.K. Na podstawie art. 70f ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina może przeznaczyć 

otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024. 

 

 

II. Wydatki 

Zmniejszenia –  300 407,37 zł 

Zwiększenia  –   370 517,70 zł. 

 

W działach 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie i 855 Rodzina dokonano 

zwiększenia wydatków, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotacji. 

 

W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 166 500,00 zł            

z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Przebudowa dróg gminnych nr 301142W                     

w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin. 

Zmniejszenia dokonano w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w 2022 roku. 

W związku ze zmniejszeniem wydatków w dziale 600 Transport i łączność dokonano zwiększenia 

wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie. 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wydatki o kwotę 11 200,00 zł. Środki 

zostały przesunięte na zadania związane z oświetleniem ulicznym. 

 



 

 

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono 

wydatki o kwotę 16 374,85 zł z uwagi na wpływ wyższych opłat od przedsiębiorców z tytułu 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niż zakładano w pierwotnym planie.  

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 Gospodarka 

odpadami komunalnymi zwiększono plan wydatków  o kwotę 4 583,00 zł w związku  z wpływem 

ponadplanowych dochodów. 

Dokonano zmian w wydatkach Funduszu Sołeckiego w sołectwach Niewikla i Wierzbówiec. 

W działach 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc Społeczna, 854 

Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

dokonano zmian polegających na przeniesieniach między paragrafami w celu prawidłowego 

wykonania planu wydatków budżetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


