ZARZt\ZENIE NR 64/2016
WDJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 30 wrzesnia 2016 r.

w sprawie zmiany zarzatdzenia dotyczatcego wykonania uchwaly budzetowej Gminy
Sochocin na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samor2ltdzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 247 ust. 1 oraz art. 249 ust 1,2,3 i 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarzlldza si~,
co nast~puje:

§ 1.1. Za1llcznik nr 1 do zar2ltdzenia nr 112016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 11 stycznia
2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z za1llcznikiem nr 1.
2. Za1llCznik nr 2 do zarzlldzenia nr 1/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 11 stycznia 2016 r.
otrzymuje brzmienie zgodnie z za1llcznikiem nr 2.

§ 2. Ustala si" plan finansowy Urz"du Gminy zgodnie z za1llcznikiem nr 3.

§ 3. Ustala si" plan finansowy dochod6w i wydatk6w zwillZallych z realizacjll zadan
z zakresu administracji rZlldowej i innych zadan zleconych
z zalllCznikiem nr 4.

odr~bnymi

ustawami, zgodnie

§ 4. Zar2ltdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania .

c
wJi7
Andrzej

Sporzqdzit

data: .30.09.. 2~~6r.
podpls:

}

(~

~~towsk

Zalqcznik nr 1
do Zarzqdzenia nr 64/2016
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 30 wrzesnia 2016 r.
Ustalenia do plan6w finansowych jednostek budzetowych w zakresie realizacji dochod6w

Razem:1

10050.001

Razem:1

156 000,001
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Urzqct Gminy
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2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu pal'lstwa na realizacj~ zadal'l
bietqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadal'l zleconych
(zwiqzkom gmin. zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami

2030

Dotacje celowe otrzymane z budtetu pal'lstwa na realizacj~ w!asnych
bietqcych gmin (zwiqzk6w gmin. zwiqzk6w powiatowo-gminnych)

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu pal'lstwa na realizacj~ zadal'l
bietqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadal'l zleconych
(zwiqzkom gmin. zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami
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2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacjl(! zadan
bietEtcych z zakresu administracji rzEtdowej oraz innych zadan zleconych
gminie (zwiEtzkom gmin, zwiEtzkom powiatowo-gminnym) ustawami
11.1"'...."1'" celowe otrzymane z budtetu paflstwa na realizacj~ wiasnych
bietEtcych gmin (zwiEtzk6w gmin, zwiEtzk6w powiatowo-gminnych)

2010

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadan
bietEtcych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych
gminie (zwi~zkom gmin, zwiEtzkom powiatowo-gminnym) ustawami

745,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ wiasnych
zadafl biet~cych gmin (zwi~k6w gmin, zwi~zk6w powiatowo-gminnych)

66800,00

2030

2040

Razem:

Zalqcznik nr 2
do Zarzqdzenia Nr 64/2016
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 30 wrzesnia 2016 r.
Ustalenia do plan6w finansowych jednostek budzetowych w zakresie realizacji wydatk6w
Publiczny Zesp61 Szk61 i Przedszkoli Samorzqdowych w Sochocinie
raf

Trest

Sro<(lKOW

d"dal(tvc:znvc~h

i ksi~ek

usfug remontowych

telekomunikacyjnych

I1III1'n......r"ti.....'n;..

osobowe pracownik6w

Dodatkowe wynagrodzenie roc:zne
Sk4adki na ubezp

spofec:zne

4120
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4210

Zakup material6w i wyposazenia

4240

Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~zek

4260
4280
4300
4360

4210
4220
4260
4280
4300
4360

4010
4110

Sktadki na ubezpieczenia spoteczne

4120

Sktadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup material6w i wyposazenia
Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~zek

4010
4110

na ubezpieczenia spoteczne

4120

na Fundusz Pracy
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4210
4240

Zakup material6w i wyposatenia
srodk6w dydaktycznych i ksiqzek

4260
4270

Razem:1

4 885 385.641
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SzkOta Podstawowa w Kotoz~biu

Razem:1

1 040 850.821

Strona 4z7

SzkOfa Podstawowa w Smardzewie

Razem:1

810545,351
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Gmirmy Osrodek Pomocy Spofecznej w Sochocinie

Razem:1

6436 976.001

towski
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Z~ctcznik

nr 3
do Zarzctdzenia nr 64/2016
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 30 wrzesnia 2016 r.
Urzctd Gminy Sochocin
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Strona 4z 5

Razem:1

9015072,881
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Zalctcznik nr 4
do Zarzctdzenia Nr 64/2016
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 30 wrzesnia 2016 r

Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami
w 2016 roku

celowe otrzymane z budZetu pari.stwa na rea1izacj~ zadari.
biet.lJCYCh z zakresu administracji ~dowej oraz innych zadari.
zleconych gminie (zwiljZkom gmin) ustawami

I

IWynagrodzenia osobowe pracownikow
na ubezpieczenie spolecme

materialow i wyposa1:enia

Strona 1 z 5

•

•

Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz Slldownictwa

751

5037,00

5037,00

5037,00

U~dy naczelnych organow wtadzy par'lstwowej, kontroli i
ochrony prawa

5037,00

5037,00

5037,00

2010

Dolacje celowe otrzyrnane z bud2etu par'lstwa na realizacj~ zadar'l
bieZ.<lcych z zakresu administracji fllIdowej oraz innych zadar'l
zleconych gminie (zwiq.zkom gmin) ustawami

5037,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

1023,00

1023,00

4110

Skladki na ubezpieczenia spolecme

176,00

176,00

4120

Skladki na Fundusz Pracy

25,00

25,00

4210

Zakup materialow i wyposaienia

3813,00

3813,00

75101

752
75212

2010

4170

Obrona narooowa

400,00

400,00

400,00

pozostale wydatld obronne

400,00

400,00

400,00

Dotacje celowe otrzyrnane z bud2etu par'lstwa na realizacj~ zadar'l
bieZ.<lcych z zakresu administracji fZlJdowej oraz innych zadar'l
z1econych gminie (zwiq.zkom gmin) ustawami

400,00
I

Wynagrodzenia bezosobowe

400,00

400,00
I

I

OSwiata i wychowanie

801

38889,00

38889,00

38889,00,
.

80101

22064,00

Szkoty podstawowe

22064,00

22064,001
I
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2010

Dotacje celowe otrzymane z bud1:etu pailstwa na realizacj~ zadaft
bie~cych z zakresu administracji rzlIdowej oraz innych zadaft
z1econych groinie (zwi¢om groin) ustawami

22064,00

4210 Zakup material6w i wyposa1enia

4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksil!Zek

80110

2010

Gimnazja

14975,00

Dotacje celowe otrzymane z bud1:etu paitstwa na realizacj~ zadaft
bie~ch z zakresu administracji rzlIdowej oraz innych zadaft
z1econych groinie (zwi¢om groin) ustawami

14975,00

4210 Zakup material6w i wyposatenia
4240 lakup srodk6w dydaktycznych i ksil!Zek

80150

Realizacja zadaft wymagajlJCych stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieZy w szkolach
podstawowych, gimnazjach, liceach og61noksztalcllcych, liceach
profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach
lartvstvcznvch.
Dotacje celowe otrzymane z bud1:etu paftstwa na realizacj~ zadail
2010 bie~ych z zakresu administracji rzlIdowej oraz innych zadaft
zJeconych groinie (zwi¢om groin) ustawami

1 850,00

4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksil!Zek

85211

219,04

21 844,96

21 844,96

14975,00

14975,00

148,75

148,75

14826,25

14826,25

1850,00

1 850,00

18,40

18,40

1 831,60

1831,60

1850,00

4210 Zakup materiat6w i wyposarenia

852

219,04

Pomoc spoleczna

5439402,00

5439402,00

5439402,00

Swiadczenia wychowawcze

3 193828,00

3 193828,00

3193828,00
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2060

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na zadania bieZljce
z zakresu administracji I'Z4dowej z1econe gminom (zwil/Zkom
gmin, zwil/Zkom powiatowo gminnym) zwiljZllIle z realizacjaJ:
swiadczenia wychowawczego stanowillcego pomoc panstwa w
wychowaniu dzieci

3 193828,00

3110 5wiadczenia spoteczne

3 13003800

3 13003800

4266000

4266000

4110 Sldadki na ubezpieczenia spoteczne

783000

783000

4120 Sldadki na Fundusz Pracy

100000

1000,00

50000

50000

4210 Zakup material()w i wyposatenia

7800,00

780000

4300 Zakup ustug pozostaiych

2500.00

250000

150000

1500,00

2231400,00

2231400,00

2099722,00

2099722,00

46713,40

46713,40

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 109,67

3 109,67

4110 Sldadki na ubezpieczenia spoteczne

74100,00

74100,00!

4120 Skladki na Fundusz Pracy

1280,00

1280,00

4210 Zakup material()w i wyposazenia

1525,00

1525,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik()w

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4700
85212

Szkolenia pracownik()w nieb¢aJ:cych czlonkami korpusu stutby
Icvwilnei
5wiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz sldadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spotecznego

2231400,00

Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadan

2010 bieZll:cych z zakresu administracji fZ4dowej oraz innych zadan

2231400,00

z1econych gminie (zwil/Zkom gmin) ustawami

3110 5wiadczenia spoteczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik()w
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4300 Zakup uslug pozostalych

2456,00

2456,00

4440 Odpisy na zaldadowy fundusz swiadczeil socjalnych

1093,93

1 093,93

200,00

200,00

1200,00

1200,001

13 429,00

13 429,00

13 42900

13 429,00

74500

74500

745.00
5787177.32

745.00
5787177.32

4610 Koszty postc;powania Sljdowego i prokuratorskiego
4700

Szkolenia pracownik6w nieb¢llcych czlonkami korpusu stu1by
cywilnej
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby
pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re
swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicZllCC w zajc;ciach w
centrum integracji spotecznej.

13 429,00

Dotacje celowe otrzymane z budt.etu pal'istwa na reatizacjc; zadal'i
2010 bietlJcych z zakresu administracji J7.ll.dowej oraz innych zadaD
zleconych gminie (zwiljzkom gmin) ustawami

13 429,00

85213

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne

85295

Pozostala dzialalnoSC

74500
2010

Dotacje celowe otrzymane z budietu pal'istwa na reatizacjc; zadal'i
bi~ych z zakresu administracji J7.ll.dowej oraz innych zadal'i
zleconych gminie (zwiljzkom gmin) ustawami

745,00

4210 Zakup material6w i wyposaienia

5787177,32
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