
 

 

   UCHWAŁA Nr XXXVI/256/2021 

RADY MIEJSKIEJ W  SOCHOCINIE 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,   art. 

222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)  Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje: 

 

§1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok  zmniejszyć o kwotę 1 307,00 zł oraz zwiększyć      

o kwotę 66 092,49 zł.  Dochody   po zmianach wynoszą  33 424 037,15 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  31 022 536,10 zł; 

2) dochody majątkowe po zmianach 2 401 501,05 zł; 

-   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 60 715,57 zł oraz zwiększyć        

o kwotę  125 501,06 zł. Wydatki   po zmianach wynoszą 30 610 992,76 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  29 709 107,79  zł; 

2) wydatki majątkowe 901 884,97  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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia                        

13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem  

nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5.1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na 

łączną kwotę 443 462,62 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną 

kwotę  443 462,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 



 

 

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza,  który 

informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASANIENIE 

       UCHWAŁY Nr XXXVI/256/2021 

         RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE 

          z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok 

 

I. Dochody 

 

Zwiększenia –   66 092,49  zł. 

Zmniejszenia –  1 307,00 zł. 

 

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 3 300,00 zł                       

z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz o kwotę                  

235,37 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnika od wypłaconych świadczeń                                

z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania podatku dochodowego. 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono 

dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych o kwotę 

2 265,00 zł., podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 5 518,25 zł, 

podatku od spadków i darowizn o kwotę 20 435,00 zł, podatku od czynności 

cywilnoprawnych o kwotę 26 788,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób 

fizycznych o kwotę 494,61 zł.  

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono 

dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1 838,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasa 

drogowego w wysokości 312,60 zł.  

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 1 900,00 zł z tytułu 

odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan dochodów o kwotę 150,00 zł na realizację 

zadania zleconego tj. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do 

punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych. 

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 307,00 zł z tytułu 

dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na 

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę 

socjalną w środowisku w roku 2021 z godnie z pismem WF-I.3112.17.116.2021.  

W dziale 855 Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływu 

wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych. 



 

 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów                        

z tytułu kosztów upomnień w wysokości 194,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od 

nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości                    

464,00 zł. 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono dochody                              

w wysokości 197,66 zł z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego świetlicy wiejskiej                        

w miejscowości Kołoząb. 

 

II. Wydatki 

Zwiększenia  –  125 501,06 zł. 

Zmniejszenia –  60 715,57 zł. 

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wydatki o kwotę 16 750,00 zł.                  

w związku z niższymi niż planowane wydatkami. 

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadzono zmiany wydatków w celu 

zabezpieczenia środków na wypłaty wyrównania diet dla radnych i wypłatę wyrównania 

wynagrodzenia burmistrza. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 

8 000,00 zł. wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.  

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki w wysokości 55 910,40 zł na 

bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. 

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 150,00 zł na realizację zadania 

zleconego tj. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz dokonano 

przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.  

 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan wydatków            

o kwotę 658,00 zł w związku  z wpływem ponadplanowych dochodów; 

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększono wydatki o kwotę 6 000,00 zł; 

 

 

 



 

 

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł; 

-  w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 13.000,00 zł  wydatki dotyczące opłaty 

zmiennej za odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte 

lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 

atmosferycznych w graniach administracyjnych miast za okres I, II i III kwartał 2021 roku. 

Miasto i Gmina Sochocin na podstawie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego odprowadza 

do wód – wody opadowe i roztopowe. W związku z nadaniem z dniem 1 stycznia 2021r. 

miejscowości Sochocin statusu miasta na podstawie art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 

20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.) Miasto i Gmina Sochocin jest 

zobowiązana do ponoszenia w/w opłaty zmiennej.  

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki w wysokości 

197,66 zł na zakup energii do świetlicy w Kołozębiu, zgodnie z kwotą dochodów z tytułu 

najmu oraz zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł planowane wydatki na zabiegi pielęgnacyjne 

alei zabytkowej w Niewikli. 

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł. w związku 

z niższym niż planowane koszty poboru wody w celu utrzymania nawierzchni stadionu 

gminnego. 

Dostosowano załącznik wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w związku 

z przeniesieniami między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanych 

zadań. 

 

W działach 700 Gospodarka mieszkaniowa,750 Administracja publiczna, 801 Oświata                

i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc Społeczna, 900 Gospodarka komunalna               

i ochrona środowiska oraz 926 Kultura fizyczna dokonano zmian polegających na 

przeniesieniach między działami, rozdziałami i  paragrafami w celu prawidłowego wykonania 

planu wydatków budżetu.  

 

                
 

 

 

 


