
 

 

   UCHWAŁA Nr XLI/289/2022 

RADY MIEJSKIEJ W  SOCHOCINIE 

z dnia 24 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 

215, art. 217, 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 2022 rok   zwiększyć o kwotę 480 893,49 zł. oraz zmniejszyć 

o kwotę 227 888,91 zł.  Dochody   po zmianach wynoszą  28 628 170,41 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  26 443 062,21 zł; 

2) dochody majątkowe po zmianach 2 185 108,20 zł; 

-   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok  zwiększyć  o kwotę  253 004,58 zł. Wydatki   po 

zmianach wynoszą 34 746 447,20 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  27 853 538,71  zł; 

2) wydatki majątkowe 6 892 908,49  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.  

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

przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5.1. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na 

łączną kwotę 496 536,69 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną 

kwotę  496 536,69 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

       UCHWAŁY Nr XLI/289/2022 

         RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE 

          z dnia 24 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok 

 

I. Dochody 

 

Zwiększenia – 480 893,49 zł.   

Zmniejszenia – 227 888,91 zł. 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, 

zwiększono plan dochodów o kwotę 9 594,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za 

uszkodzenie mienia – awaria stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzy, na podstawie 

polisy nr 998A980706, szkoda nr U/062568/2022. 
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami                               

i nieruchomościami, zwiększono plan dochodów o kwotę 96,43 zł, którą stanowią odsetki od 

zaległości w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w kwocie 26,43 zł oraz zwrot opłaty 

sądowej poniesionej w roku ubiegłym za wniosek o ujawnienie działki w księdze wieczystej 

na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Płońsku w kwocie 70,00 zł.  

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększono 

plan dochodów o kwotę 3,10 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. W rozdziale 75023 Urzędy gmin 

zwiększono dochody o kwotę 830,58 zł, którą stanowi wynagrodzenie należne płatnikowi                     

w kwocie 223,58 zł oraz dochód ze sprzedaży zużytych tuszy i tonerów w kwocie 607,00 zł. 

W rozdziale 75023 Urzędy gmin  zwiększono plan dochodów o kwotę 172 560,00 zł. z tytułu 

dotacji otrzymanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, 

zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4905/3/2022. 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę           

1 027,86 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku od spadków i darowizn. 

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych, zwiększono dochody o kwotę 32,00 zł z tytułu kosztów upomnień.                          

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększono plan dochodów o kwotę 27 629,14 zł, którą 

stanowią wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10 608,65 zł, opłata 

dodatkowa z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem 

stanu cywilnego w kwocie 1 000,00 zł, odsetki od nieterminowanych wpłat opłat za zajęcie 

pasa drogowego w kwocie 11,13 zł oraz zwrot z tytułu udziału gminy w opłacie od napojów 

alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300ml w kwocie 16 009,36 zł. 

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększono 

dochody o kwotę 377,47 zł z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego.  

W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 5 808,00 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem WF-I.3112.17.85.2022. 



 

 

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan dochodów w kwotę 46,00 zł z przeznaczeniem na  

realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem       

WF-I.3112.20.11.2022. 

W dziale 900 Gospodarka i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 

35 000,00 zł.  z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na dofinansowanie zadania „Demontaż, odbiór , transport i utylizacja wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku – etap VII”, zgodnie z 

pismem WFOŚIGW.MSO.WOZ.4101.544.220017846/22. 

W działach 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,         

855 Rodzina i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano korekty 

klasyfikacji dochodów środków finansowych otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy 

utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem 

WF-II.300.3.2022. 

 

II. Wydatki 

Zwiększenia  –  253 004,58 zł.   

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki, zgodnie z kwotą otrzymanego 

odszkodowania. 

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 

11 057,11 zł. 

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wydatki o kwotę          

96,43 zł z przeznaczeniem na koszty opłat sądowych, zgodnie z kwotą otrzymanych 

dochodów. 

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki 

majątkowe o kwotę 59 944,20 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 112 615,80 zł. na realizację 

projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. 

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono również wydatki o kwotę 833,68 zł                               

z przeznaczeniem na opłaty, zgodnie z kwotą otrzymanych dochodów. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 

2 000,00 zł. wydatki na zakup energii w związku z wyższymi niż planowane koszty energii na 

utrzymanie gotowości bojowej. 

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 16 009,36 zł na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z kwotą otrzymanych dochodów. 

W Dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono wydatki o kwotę 5 808 zł, zgodnie z kwotą           

i przeznaczeniem dotacji. 

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan wydatków o kwotę 46,00 zł, zgodnie z kwotą 

otrzymanej dotacji. 

W dziale 900 Gospodarka i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków w kwocie 

35 000,00 zł., zgodnie z przeznaczeniem dotacji. 

Dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w sołectwie Kondrajec. 

 

 

 
                 


