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UCHWAŁA Nr XIX/169/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 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. Dochody budżetu gminy na 2016 rok zmniejszyć o kwotę 107 612,00 zł. oraz zwiększyć              

o kwotę 50 413,00 zł.  Dochody po zmianach wynoszą 21 698 187,88 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  21 502 178,66 zł.; 

2) dochody majątkowe po zmianach  196 009,22 zł.; 

 -   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok  zmniejszyć o kwotę 269 171,78 zł. oraz zwiększyć  

o kwotę  211 972,78 zł. Wydatki po zmianach wynoszą  22 509 789,31  zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  21 185 800,87  zł.; 

2) wydatki majątkowe 1 323 988,44  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 na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, 

zgodnie  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 
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UZASADNIENIE  

do UCHWAŁY Nr XIX/169/2016 

         RADY GMINY SOCHOCIN 

          z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok 

 

I. Dochody 

Zmniejszenia -  107 612,00 zł. 

Zwiększenia  –   50 413,00 zł. 

 

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono dochody o kwotę 107 612 zł. z tytułu dotacji na 

realizację przedsięwzięcia Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo                

i Smardzewo, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie ;                              

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 

o kwotę 11 860 zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększono dochody                  

z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 26 774 zł. oraz zwiększono dochody z tytułu 

podatku od osób prawnych o kwotę 10 939 zł.  do wysokości uzyskanych dochodów; 

w  dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  zwiększono dochody o kwotę  840 zł.    

z tytułu darowizn. 

 

II. Wydatki 

Zmniejszenia -     284 171,78  zł. 

Zwiększenia  –     226 972,78  zł. 

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki o kwotę 9 000 zł. z przeznaczeniem na 

zakup map do celów projektowych; 

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki o kwotę 119 121,67 zł.  na realizację 

przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych relacji   Gutarzewo – Podsmardzewo                         

i Smardzewo” Zmniejszenia dokonano w związku z niższymi niż planowane kosztami realizacji 

przedsięwzięcia po rozstrzygniętym przetargu, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy             

o dofinansowanie, zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 131 599,67 zł. 

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki o kwotę 10 000 zł.; 
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w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki o kwotę 

69 000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego oraz zwiększono dochody             

o kwotę 1 000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiaty Płońskiego na zakup usługi 

doradczej w zakresie przygotowania postępowania na zakup systemów wczesnego ostrzegania 

przed zjawiskami katastrofalnymi; 

w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszono wydatki o kwotę 25 000 zł. z tytułu odsetek 

od zaciągniętych kredytów i pożyczki w związku z niższymi niż planowane wydatkami na obsługę 

długu; 

w działach 700 Gospodarka mieszkaniowa,  854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 801 Oświata                

i wychowanie dokonano przeniesień planowanych wydatków w celu prawidłowego wykonania 

planu wydatków budżetu; 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o kwotę 1 340 zł.                

z przeznaczeniem na koszty utrzymania Świetlicy w Kołozębiu. 

 

        

 

 

 

                       

 

 

 

 


