UCHWAŁA Nr XXIII/191/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870
ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje :
§1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok zwiększyć o kwotę 33 530,00 zł. Dochody po zmianach
wynoszą 22 896 731,97 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 22 355 325,97 zł.;
2) dochody majątkowe po zmianach 541 406,00 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmniejszyć o kwotę 502 758,00 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 536 288,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 24 898 095,14 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 21 750 767,97 zł.;
2) wydatki majątkowe 3 147 327,17 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY XXIII/191/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
I.Dochody
Zwiększenia – 33 530,00 zł.
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody majątkowe o kwotę 26 730,00 zł
z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej nr działki 825 położonej w miejscowości Sochocin na
rzecz użytkownika wieczystego w kwocie 7 673,00zł oraz sprzedaż działki nr 889 o pow. 0,08 ha
położonej w miejscowości Sochocin w kwocie 19 057,00 zł;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody w wysokości 6 150,00 zł z tytułu
zwrotu wynikającego z rozliczeń roku ubiegłego;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody z tytułu
darowizn o kwotę 650,00 zł.
II. Wydatki
Zmniejszenia - 502 758,00 zł.
Zwiększenia – 536 288,00 zł.
w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 205 135,00 zł na udzielenie
pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pn. „ Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim
poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi
powiatowej Nr 3034 W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia”;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie
świetlicy w Kołozębiu o kwotę 650,00 zł;
w działach 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna i 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska dokonano przeniesień wydatków w celu prawidłowego wykonania planu
wydatków budżetu.
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