UCHWAŁA Nr XXIX/215/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 października 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 2017 r. poz. 1875) 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 zmniejszyć o kwotę 4 531,00 zł oraz zwiększyć o kwotę
46 678,18 zł. Dochody po zmianach wynoszą 23 738 297,77 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 23 020 481,92 zł.;
2) dochody majątkowe po zmianach 717 815,85 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmniejszyć o kwotę 171 602,41 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 63 749,59 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 25 589 660,94 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 22 577 062,99 zł.;
2) wydatki majątkowe 3 012 597,95 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 851 363,17 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 626 790,17 zł.
2) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 224 573,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 775 427,00 zł. ( emisja obligacji 775 427,00)) przeznacza się na
rozchody w wysokości 775 427,00 zł. ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów w wysokości 677 379,00 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2 626 790,17 zł, rozchody w wysokości 775 427,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 224 573,00 zł.
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3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 775 427,00 zł.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6.1. 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 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7.1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną
kwotę 293 668,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę
293 668,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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.
§ 8. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie
z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. 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 Nr XXIX/215/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 października 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
I.Dochody
Zmniejszenia – 4 531,00 zł.
Zwiększenia – 46 678,18 zł.
w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono dochody z tytułu dotacji o kwotę 4 531,00 zł na
planowaną realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo
i Smardzewo”, zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy o dofinansowanie;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 12 284,00
zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o
ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismami FINI.3111.8.44.2017 i FIN-I.3111.8.43.2017 ;
w dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej zmniejszono dochody z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych o kwotę 30 000,00 zł, zwiększono wpływy z podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 600,00 zł
oraz zwiększono dochody o kwotę 3 794,18 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych zwiększeń dokonano w związku z wyższym wykonaniem niż
zaplanowane dochody;
II. Wydatki
Zmniejszenia Zwiększenia –

171 602,41 zł.
63,749,59 zł.

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki na planowaną realizację projektu
„Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo i Smardzewo” o kwotę
7 121,70 zł tj. do wysokości wydatków, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie;
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.
1440 ze zm.) oraz art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60011 Drogi publiczne
krajowe zwiększono wydatki o kwotę 15 000 zł na wykonanie projektu dla zadania pn.
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Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 50, polegająca
na przebudowie skrzyżowania z drogą gminną budowa zatok autobusowych i ciągu pieszego
w miejscowości Ciemniewo na odcinku DK- 50 od km 22+500 do km 22+850; przebudowa
skrzyżowania z drogą gminną i drogą powiatową w miejscowości Biele na odcinku DK-50 od km
27+200 do km 27+700; przebudową skrzyżowania z drogą gminną (ul. Magazynowa)
w miejscowości Sochocin na odcinku DK-50 od km 23+800 do km 24+000; przebudowa
skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Kolonia Sochocin na odcinku DK-50 od km
26+500 do km 27+200; przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Wycinki
na odcinku DK-50 od km 28+350 do km 28+500; przebudową skrzyżowania z drogą gminną
(do m. Żelechy) w miejscowości Wycinki na odcinku DK-50 od km 29-200 do km 29+400;
budową zatok autobusowych w miejscowości Wycinki na odcinku DK-50 od km 28+650 do km
29+000 ”, w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na terenie gminy Sochocin”.
Szczegółowy zakres zadania oraz zasady jego dofinansowania określi porozumienie zawarte
pomiędzy Wójtem Gminy Sochocin a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.
w dziale 750 Administracja Publiczna zwiększono wydatki o kwotę 12 284,00 zł, zgodnie
z przeznaczeniem otrzymanej dotacji;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki o kwotę
25 000,00 zł. na zakup i wyposażenie samochodu pożarniczego ;
w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo, 700 Gospodarka mieszkaniowa,, 710 Działalność
usługowa i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia wydatków
w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.
Dokonano zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia lub zakresu
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2017 roku w następujących sołectwach: Ciemniewo,
Koliszewo, Kołoząb i Kondrajec.
Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 150 000,00 zł.
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