UCHWAŁA Nr XXXI/249/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.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 2013 r. poz. 885
z późn.zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje :
§1. Dochody budżetu gminy na 2014 rok zwiększyć o kwotę 163 066,00 zł. Dochody po
zmianach wynoszą 17 398 613,31 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 16 242 671,31 zł.;
2) dochody majątkowe po zmianach 1 155 942,00 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zmniejszyć o kwotę 7 000,00 zł. oraz zwiększyć o
kwotę 170 066,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 18 232 651,15 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 15 626 761,82 zł.;
2) wydatki majątkowe 2 605 889,33 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .
§4. Dotacje podmiotowe dla:
1) Gminnego Ośrodka Kultury,
2) Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY Nr XXXI/249/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok
I. Dochody
Zwiększenia - 163 066,00 zł
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono dochody z tytułu zawartych umów
cywilnoprawnych o kwotę 1 059 zł;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 8 785 zł, z tytułu wpłaty
odszkodowania za zniszczone mienie 2 000 zł, wpłat darowizn na Dni Sochocina 6 550 zł oraz dotacji
na realizację zadań zleconych 235 zł;
w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono dochody o kwotę 80 000 zł. z tytułu części oświatowej
subwencji, zgodnie z pismami: ST5/4822/5g/BKU/14 i ST5/4822/8g/BKU/14;
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody o kwotę 8 200 zł. z tytułu darowizn
uzyskanych od sponsorów na zakup sztandaru do SP w Kołozębiu;
w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono dochody o kwotę 22 zł na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.80.2014 ;
w dziale 600 Transport i łączność, zgodnie z umową Nr 14RW/RM-II/D-I114/14 o udzielenie dotacji
ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wprowadzono dochody
majątkowe w wysokości 65 000 zł na modernizację drogi transportu rolniczego w miejscowości
Niewikla
II. Wydatki
Zmniejszenia –
7 000,00 zł.
Zwiększenia – 170 066,00 zł.
w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na wydatki inwestycyjne na drogi gminne
o kwotę 65 000 zł;
w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 7 000 zł
oraz zwiększono wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 235 zł;
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 78 200 zł. w tym: 60 000 zł na
remont w SP w Kołozębiu, 10 000 zł. na doposażenie świetlicy szkolnej w SP w Kołozębiu oraz
8 200 zł. na zakup sztandaru, zgodnie z pozyskanymi środkami;
w dziale 852 Pomoc społeczna dokonano zmian wydatków, zgodnie z otrzymaną kwotą dotacji,
w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększono wydatki w wysokości 10 000 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia świetlicy szkolnej w PZSIPS w Sochocinie,
zgodnie z pozyskanymi środkami;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o kwotę 14 609 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 14 000 zł oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic o kwotę 609 zł .

