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UCHWAŁA Nr III/28/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r.  poz. 2077 ze zm.)  Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje : 

 

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok  zwiększyć  o kwotę 26 718,44 zł. oraz zmniejszyć                 

o kwotę 1 500,00 zł.   Dochody po zmianach wynoszą  24 796 390,92 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  24 178 865,88 zł.; 

2) dochody majątkowe po zmianach  617 525,04 zł.; 

 -   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok  zwiększyć o kwotę  251 864,49 zł. oraz zmniejszyć  

o kwotę  226 646,05 zł. Wydatki po zmianach wynoszą  26 945 010,68 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  23 515 863,15  zł; 

2) wydatki majątkowe 3 429 147,53 zł; 

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

§ 3.1. 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 3 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4.1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną 

kwotę 376 634,09 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę  

376 634,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta,  który informuje 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 
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Uzasadnienie  

UCHWAŁY Nr III/28/2018 

         RADY GMINY SOCHOCIN 

          z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok 

 

I. Dochody 

Zwiększenia –    26 718,44 zł. 

Zmniejszenia –   1 500,00 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 o kwotę 2 700 zł z tytułu   opłat za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody           

o kwotę 161,44 zł z tytułu wyższych niż planowane wpływów za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz zwiększono dochody o kwotę 116 zł z tytułu wpłat kosztów 

upomnień; 

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody z tytułu wpływu opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego o kwotę 1 395 zł, zwiększono dochody z tytułu opłat za 

korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 

przedszkolnego o kwotę 6 200 zł oraz zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za 

korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w wysokości 2 255 zł; 

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 

o kwotę 3 500 zł; 

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono dochody z tytułu 

dotacji na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny o kwotę 6 081 zł, zgodnie              

z podpisaną umową; 

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano korekty klasyfikacji budżetowej; 

w dziale 855 Rodzina zwiększono dochody o kwotę 2 000 zł z tytułu wyższej niż zakładano 

ściągalności od dłużników alimentacyjnych; 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody z tytułu wpłat 

kosztów upomnień w wysokości 609 zł oraz zwiększono dochody o kwotę 201 zł z tytułu 

odsetek od nieterminowych wpłat. 

 

II. Wydatki 

Zmniejszenia -  226 646,05  zł. 

Zwiększenia  –  251 864,49  zł. 

 

w działach 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza i 855 Rodzina dokonano zmian, zgodnie                

z kwotami otrzymanych dotacji i wprowadzenia do planu ponadplanowych dochodów. 

w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo,  600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 

750 Administracja publiczna,  757 Obsługa długu, 801 Oświata i wychowanie, 900 Gospodarka 
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komunalna i ochrona środowiska i 926 Kultura fizyczna   dokonano zmian polegających na 

przeniesieniach planowanych wydatków między paragrafami i działami klasyfikacji budżetowej           

w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu. W wyniku dokonanych zmian łącznie 

plan wydatków dla placówek oświatowych  zwiększono o kwotę  176 000,00 zł. 

Dokonano zmian w obrębie planowanych zadań w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego                    

w sołectwach Podsmardzewo i Wierzbówiec. 

 

     

 
 


