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UCHWAŁA Nr XXV/203/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 7 lipca 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   35 000,00 zł.  Dochody po 

zmianach wynoszą  23 033 935,62 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  22 391 373,97 zł.; 

2) dochody majątkowe po zmianach  642 561,65 zł.; 

 -   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok  zmniejszyć o kwotę 261 906,00 zł. oraz zwiększyć  

o kwotę  296 906,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą  25 035 298,79 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  21 853 311,97 zł.; 

2) wydatki majątkowe 3 181 986,82  zł.; 

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

§ 3.1. 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 3 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4.1. 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 5 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. 
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§ 5.  Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie  

z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Uzasadnienie do 

UCHWAŁY Nr XXV/203/2017 

         RADY GMINY SOCHOCIN 

          z dnia 7 lipca 2017r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok 

I. Dochody 

Zwiększenia – 35 000,00 zł. 

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody z tytułu darowizn  o kwotę             

7 000,00 zł z tytułu wpłat na organizację Dni Sochocina;  

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody w wysokości 18 000,00 zł z tytułu 

dotacji na realizację projektu „Lubię się uczyć”, zgodnie z wnioskiem RPMA  10.01.01-14-

7367/16; 

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 10 000,00 zł         

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem FIN-

I3111.16.27.2017. 

 

 

II. Wydatki 

Zmniejszenia -    261 906,00   zł. 

Zwiększenia  –   296 906,00   zł. 

w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki o kwotę 85 000,00 zł na realizację 

przedsięwzięcia  Przebudowa drogi miejscowości Wierzbówiec, zwiększono wydatki o kwotę 

135 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kępa, zwiększono wydatki o kwotę  

13 000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na 

terenie miejscowości Sochocin oraz zwiększono o kwotę 15 400,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie 

dróg; 

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 7 000.00 zł, zgodnie                             

z przeznaczeniem otrzymanych darowizn; 

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki o kwotę 

250 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sochocin; 

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 18 000,00 zł na realizację projektu 

„Lubię się uczyć” oraz dokonano przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego wykonania 

planu wydatków budżetu; 

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono wydatki  o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z kwotą uzyskanej 

dotacji;         

w działach 700 Gospodarka mieszkaniowa, 851 Ochrona zdrowia i 900 Gospodarka komunalna                 

i ochrona środowiska dokonano zmian polegających na przeniesieniach między paragrafami w celu 

prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu. 

 

       


