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   UCHWAŁA Nr XV/120/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 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 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 2020 rok  zwiększyć  o kwotę 33 524,00 zł.  Dochody          

po zmianach wynoszą  26 761 848,00 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  26 761 848,00 zł; 

-   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zmniejszyć o kwotę 194 902,92 zł. oraz zwiększyć        

o kwotę  453 792,46 zł. Wydatki   po zmianach wynoszą 26 964 165,54 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  26 163 415,54  zł; 

2) wydatki majątkowe 800 750,00  zł; 

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie                   

202 317,54 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 194 384,67zł; 

2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o finansach publicznych   w kwocie 7 932,87 zł.          

2. Przychody budżetu w wysokości 300 000,00 zł ( kredyt długoterminowy 300 000,00 zł) 

przeznacza się na rozchody w wysokości 300 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań  z tytułu kredytów w wysokości 201 952,00 zł  i pożyczki w wysokości 

98 048,00 zł). 

3. Przychody budżetu  w wysokości  23 048,00 zł ( wolne środki) przeznacza się na rozchody 

w wysokości 23 048,00 zł ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu ). 
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4. Przychody budżetu w wysokości 525 365,54 zł., rozchody  budżetu w wysokości                 

323 048,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 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. 

 

§ 5.1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na 

łączną kwotę 399 706,30 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną 

kwotę  399 706,30 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. 

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią 

Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Upoważnia się Wójta  do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, 

2)  samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty 

300 000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań dotyczących inwestycji i remontów,   

3)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych                    

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, 

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 

polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków 

bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami 

majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej 
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Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do 

wprowadzenia nowego zadania majątkowego lub likwidacji istniejącego zadania 

inwestycyjnego, 

6) udzielania  w roku budżetowym pożyczek do kwoty 130 000,00 zł. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

       UCHWAŁY Nr  XV/120/2020 

         RADY GMINY SOCHOCIN 

          z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok 

 

 

I. Dochody 

Zwiększenia –        33 524,00 zł. 

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

dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 

33 524,00 zł., zgodnie z umową Nr 14/2020/Wn07/UZ-UP-GO/D z przeznaczeniem na 

transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka. 

Wprowadzono przychody z tytułu: 

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy             

o finansach publicznych   w kwocie 7 932,87 zł.     

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych           

w kwocie 217 432,67 zł.      

 

II. Wydatki 

Zmniejszenia – 194 902,92 zł. 

Zwiększenia  – 453 792,46 zł. 

 

 

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

gminnych   o kwotę  97 482,67 zł; zwiększono o kwotę 67 000,00 zł  wydatki na realizację 

zadania Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Zakościelnej. 

W związku z pismem Starosty Płońskiego dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 

100 000,00 zł  jaką gmina zabezpieczyła na  pomoc w kosztach remontu drogi powiatowej 

Nr 3041 W Joniec –Sochocin z przeznaczeniem na remont drewnianego mostu JNI 30002810 

przez rzekę Wkra w miejscowości Kępa. 

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł                       

z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne; 

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki          

o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb KPP 

w Płońsku; 

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł z tytułu 

refundacji udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli          

i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin; 

w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono 

wydatki o kwotę 7 932,87 zł. Zwiększenia dokonano w związku z wprowadzeniem 

przychodów z tytułu  niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 8 ustawy  o finansach publicznych   w kwocie 7 932,87 zł.     
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w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki, zgodnie              

z kwotą i przeznaczeniem otrzymanej dotacji oraz zgodnie ze zmianą przeznaczenia funduszu 

sołeckiego; 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian, zgodnie ze zmianą 

przeznaczenia funduszu sołeckiego oraz zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie świetlic 

o kwotę 3 000,00 zł; 

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 000,00 zł na bieżące 

utrzymanie stadionu gminnego; zwiększono również wydatki inwestycyjne o kwotę 20 750,00 

zł na zadanie pn. „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez 

budowę ekologicznej wiaty rowerowej”. 

Dokonano zmian przeznaczenia Funduszu Sołeckiego w sołectwach Sochocin, Idzikowice            

i Gutarzewo. 

 

Upoważniono Wójta Gminy do udzielania  w roku budżetowym pożyczek do kwoty 

130 000,00 zł. 

Dodanie tego upoważnienia jest konieczne w celu uprawnienia organu wykonawczego gminy 

– Wójta do udzielenia krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju                         

i Edukacji  w związku ze złożonym wnioskiem na realizację projektu „Zwiększenie oferty 

rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką 

edukacyjną przyrodniczo - sensoryczną w Sochocinie” w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pożyczka zostanie udzielona na pokrycie wydatków 

związanych z realizacją w/w zadania a jej spłata nastąpi po otrzymaniu zwrotu poniesionych 

wydatków na realizację projektu. 

 

 

 

 

             
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


