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   UCHWAŁA Nr XI/86/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18 października 2019 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok 

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

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala,  

co następuje: 

 

§1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok  zwiększyć  o kwotę 767 300,26 zł.  Dochody po zmianach 

wynoszą  25 174 809,40 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  24 694 506,83 zł.; 

2) dochody majątkowe po zmianach  480 302,57 zł.; 

 -   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok  zmniejszyć o kwotę 12 630,32 zł. oraz zwiększyć  

o kwotę  779 930,58 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 25 280 482,02 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  23 935 782,02    zł; 

2) wydatki majątkowe 1 344 700,00  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. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną 

kwotę 382 182,10 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę  

382 182,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą 

Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 
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UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XI/86/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18 października 2019 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok 

 

 

I. Dochody 

Zwiększenia - 767 300,26  zł. 

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 4 056,00 zł        

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.3111.9.40.2019 oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie 

podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaty zasiłków  o kwotę 600,00 zł; 

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono dochody o kwotę 

65 000,00 zł  z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód specjalny pożarniczy MAN 

L20), zgodnie z umową Nr 75/2019 z dnia 9 września 2019 r.; 

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 wpływów: podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20 549,00 zł; podatku 

dochodowego od osób prawnych 1 404,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 588,00 zł                      

i wpływów z tytułu kosztów komorniczych o kwotę 46,40 zł; 

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 

135 837,00  zł w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z pismem 

ST5.4750.8.2019.g oraz  o kwotę 40 000,00 zł w związku z uzyskaniem środków rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, zgodnie z pismem 

ST5.4751.7.2019.5g; 

 w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody z tytułu odszkodowania w kwocie 

22 490,00 zł w związku z likwidacją szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia mienia Szkoły 

Podstawowej w Smardzewie, zgodnie z pismem Nr ref. 00120190917095427880882, dochody         

z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 47 000,00 zł 

na utworzenie nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Sochocinie, zgodnie z pismem 

ES-KW.541.2.158.2019.KC, zwiększono dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego o kwotę 299,00 zł, dochody z tytułu refundacji kosztów za dzieci uczęszczające do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin o kwotę 23 000,00 zł oraz zwrot 

wydatków z roku ubiegłego w wysokości 2 233,44 zł; 

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji: o kwotę 3 000,00 zł na 

dofinansowanie zasiłków stałych, zgodnie z pismemWF-I.3111.17.81.2019 oraz o kwotę 2 400,00 

zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem WF-I.3111.17.77.2019; 

w dziale 855 Rodzina zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 393 000,00 zł                             

z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem WF-
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I.3111.20.41.2019   zwiększono dochody o kwotę 1 100,00 zł z tytułu dotacji na opłacanie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem WF-I.3111.20.33.2019                             

oraz zwiększono dochody o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wyższych niż planowane wpływów                 

od dłużników alimentacyjnych; 

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

odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat w wysokości o 1 647,42 zł; 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dochodów o kwotę 

1 050,00 zł z tytułu wpłat darowizn. 

 

II. Wydatki 

Zmniejszenia -       12 630,32  zł. 

Zwiększenia  –     779 930,58  zł. 

 

w dziale 600 Transport i łączność   zwiększono   wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych         

o kwotę  10 049,45 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 18 000,00 zł na realizację 

inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin, gmina 

Sochocin” w związku z protokołem konieczności wykonania kanalizacji deszczowej; 

 

w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono 

wydatki o kwotę 40 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, zwiększono wydatki o kwotę 

135 837,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, zwiększono wydatki na realizację zadania 

„Utworzenie nowej pracowni językowej w szkole podstawowej” realizowanego przez PZSiPS             

w Sochocinie o kwotę 82 795,61 zł, zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia          

o kwotę 22 490,00 zł w związku    z uzyskaniem odszkodowania przez SP w Smardzewie oraz 

zwiększono wydatki o kwotę  11 072,20 zł na refundację udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające   

z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin; 

    

w dziale 750 Administracja publiczna  zwiększono plan wydatków, zgodnie z kwotą otrzymanej 

dotacji oraz zwiększono wydatki bieżące w wysokości 33 400,00 zł w celu prawidłowego 

wykonania planu wydatków budżetu;  

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie 

świetlic; 

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wydatki na utrzymanie stadionu gminnego w Sochocinie; 

w działach 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina zwiększono plan wydatków, zgodnie                                     

z kwotą     i przeznaczeniem otrzymanych dotacji. 

Dokonano zmian przeznaczenia wydatków z funduszu sołeckiego w sołectwie Kondrajec. 

Powyższych zmian dokonano w dziale  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.   

 

 

 

 

       

  


