UCHWAŁA Nr XXV/201/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 6 maja 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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305)
Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 20 000,00 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 36 000,00zł. Dochody po zmianach wynoszą 29 311 034,38 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 29 281 784,38 zł;
2) dochody majątkowe po zmianach 29 250,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 36 400,00 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 52 400,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 29 405 182,99 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 28 784 089,95 zł;
2) wydatki majątkowe 621 093,04 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Dotacje podmiotowe dla:
1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
– zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią
Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XXV/201/2021
RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok

I. Dochody
Zwiększenia – 36 000,00 zł.
Zmniejszenia – 20 000,00 zł.
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody o kwotę 11,76 zł z tytułu
zwrotu rozliczonej zaliczki w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 5 000,00 zł z tytułu
darowizny na rzecz rozwoju gminy oraz o kwotę 1 079,86 zł z tytułu wynagrodzenia
należnego płatnikowi oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych;
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono
planowane dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 20 000,00 zł, zwiększono o kwotę
13 369,00 zł. dochody z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do
dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej, zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.);
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono
również dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15 938,16 zł
i odsetek w wysokości 307,04 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 294,18 zł z tytułu
zwrotu wydatków z roku ubiegłego tj. nienależnie otrzymanego świadczenia pieniężnego
w formie refundacji kosztów.
II. Wydatki
Zmniejszenia – 36 400,00 zł.
Zwiększenia – 52 400,00 zł.

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wysokość dotacji dla
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę16 000 zł z przeznaczeniem na wymianę
wykładziny;
w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zmian wydatków polegających na
przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem
kierownika jednostki.
w działach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 900 Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesień między działami i paragrafami
klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wydatków na zakup używanego samochodu
strażackiego dla OSP Smardzewo w wysokości 30 000 zł.

