UCHWAŁA Nr XXXIII/236/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)
Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 37 668,00 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 195 216,57 zł. Dochody po zmianach wynoszą 29 949 404,97 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 29 696 036,92 zł;
2) dochody majątkowe po zmianach 253 368,05 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 118 821,97 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 276 370,54 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 30 043 553,58 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 28 975 168,61 zł;
2) wydatki majątkowe 1 068 384,97 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.1. 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.
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przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na
łączną kwotę 443 462,62 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną
kwotę 443 462,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza,

który

informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach
realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią
Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XXXIII/236/2021
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok
I. Dochody
Zwiększenia – 195 216,57 zł.
Zmniejszenia – 37 668,00 zł.
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan dochodów o kwotę 30 552,34 zł.
z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia- awaria sieci wodociągowej w miejscowości
Kondrajec na podstawie polisy nr OG32493459, szkoda nr MUUM/11658/2021;
w dziale 600 Transport i łączność zwiększono dochody w wysokości 9 569,73 zł z tytułu
odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, zgodnie z wnioskiem
WSTC.681.301.2021 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 12 000,00 zł z tytułu
darowizny na rzecz rozwoju gminy oraz wprowadzono dochody w wysokości 909,00 zł
z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów
osób w krajowym transporcie drogowym;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów w wysokości 4 800,00 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.3112.9.45.2021;
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 spadków i darowizn w wysokości 813,00 zł, podatku
od czynności cywilnoprawnych w wysokości 45 131,00 zł, opłaty skarbowej w wysokości
2 065,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 078,88 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 zwrotu z tytułu udziału gminy w opłacie od napojów alkoholowych o ilości
nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml w wysokości 11 908,26 zł;
w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22 050,00 zł, zgodnie z pismem
ST5.4751.10.2021.6g;
w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono dochody o kwotę 12 024,00 zł. na realizację
zadania zleconego tj. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu
do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych
oraz organizacji punktów informacji telefonicznej dokonano również korekty źródeł
dochodów
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
w dziale 852 Pomoc społeczna dokonano korekty źródeł dochodów w związku ze zmianą
klasyfikacji budżetowej;

w dziale 855 Rodzina zwiększono dochody w wysokości 2 744,50 zł. z tytułu wpływu
wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dochody
w wysokości 350,00 zł. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadań związanych z programem „Czyste
powietrze”, zgodnie z porozumieniem 62/2019 i aneksem do porozumienia nr 1/2021;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dochody w kwocie
1,50 zł z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono dochody w wysokości
551,36 zł z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kołoząb.
II. Wydatki
Zmniejszenia – 118 821,97zł.
Zwiększenia – 276 370,54 zł.
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki o kwotę 30 552,34 zł na likwidację
uszkodzenia mienia tj. sieci wodociągowej w miejscowości Kondrajec;
w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę
42 320,46 zł., zmniejszono wydatki o kwotę 50 000,00 zł. na wykonania zadania pn.
„Przebudowa wraz z odwodnieniem powierzchniowym drogi wewnętrznej w miejscowości
Sochocin (działka nr ew. 694)” oraz zwiększono wydatki o kwotę 50 023,93 zł na realizację
zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Zakościelna położonej w miejscowości Sochocin;
w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki na przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Drożdżyn o kwotę 16 500,00 zł;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan
wydatków o kwotę 5 000,00 zł przeznaczoną na dotację dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w związku
z brakiem możliwości realizacji tego przedsięwzięcia przez KPPSP w Płońsku w roku
bieżącym;
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 97 650,00 zł. w tym
kwota 22 050,00 zł, zgodnie z otrzymaną częścią oświatową subwencji ogólnej przeznaczona
została na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu
wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
Zwiększono plany finansowe placówek oświatowych w wysokości:
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych – 36 550,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Kołozębiu – 27 250,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Smardzewie – 27 250,00 zł.
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan wydatków o kwotę
11 600,00 zł. na stypendia dla uczniów z uwagi na niższe zapotrzebowanie od planowanego
oraz dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie
w wysokości 11 600,00 zł. z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji przez
ościenne gminy dla dzieci będących mieszkańcami Miasta i Gminy Sochocin uczęszczające
do przedszkoli w tych gminach

Zmian przeznaczenia Funduszu Sołeckiego dokonano w sołectwach Bolęcin, Drożdżyn,
Kondrajec, Kołoząb, Ślepowrony i Żelechy. Zmian dokonano w działach: 600 Transport
i łączność, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego i 926 Kultura fizyczna.
w działach 750 Administracja publiczna, 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna, 855
Rodzina oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększenia
wydatków, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotacji.
Ponadto dokonano przeniesień miedzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.

