UCHWAŁA Nr XX/154/2020
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 10 września 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 2020 r. poz. 713 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 596 431,54 zł. Dochody po
zmianach wynoszą 28 902 972,92 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 28 160 776,34 zł;
2) dochody majątkowe po zmianach 742 196,58 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zmniejszyć o kwotę 20 000,00 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 616 431,54 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 29 105 290,46 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 27 429 353,46 zł;
2) wydatki majątkowe 1 675 937,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią
Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kwiatkowski
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY Nr XX/154/2020
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok
I. Dochody
Zwiększenia – 596 431,54 zł.
w dziale 600 Transport i łączność zwiększono dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł
z tytułu środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
w dziale 750 Administracja Publiczna zwiększono dochody z tytułu dotacji w wysokości
483,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej, zgodnie z pismem WF-I.3111.9.42.2020;
w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę
12 945,18 zł i dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 83 003,36 zł, zgodnie z pismem WFI.3111.14.5.2020 przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2019 r.
II. Wydatki
Zmniejszenia – 20 000,00 zł.
Zwiększenia – 616 431,54 zł.
w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę
408 050,00 zł na przedsięwzięcie
pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 301142W
w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin”,
zwiększono wydatki o kwotę 91 950,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 30165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina
Sochocin oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 49 600,00 zł na realizację inwestycji
„Przebudowa chodnika na ul. Płońskiej”.
Zwiększono również wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 46 348,54 zł;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki, zgodnie z kwotą
i przeznaczeniem otrzymanej dotacji;
w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano
przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu
prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kwiatkowski
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