UCHWALA Nr XIXl170/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z potn. 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. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z
p6in. zm,) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nastC;(puje :

§1. Dochody budzetu gminy na 2013 rok zmniejszyc 0 kwotC;( 78 936,00 zl. oraz
zwiC;(kszyc 0 kwotc;( 6 500,00 zl. Dochody po zmianach wynoSZq 15222 140,68 zl., w tym:
1) dochody biezqce po zmianach 15042022,68 zl.;
2) dochody majqtkowe po zmianach 180 118,00 zl.;
zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do uchwaly.

§2. Wydatki budzetu gminy na 2013 rok zmniejszyc 0 kwotC;( 305 400,01 zl. oraz
zwiC;(kszyc 0 kwotc;( 88411,25 zl. Wydatki po zmianach wynoSZq 16010 383,92 zl., w tym:
1) wydatki biezqce 14634096,93 zl.;
2) wydatki majqtkowe 1 376286,99 zl.;
zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do uchwaly.

§3.1. Roznica miC;(dzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budzetu w kwocie
788243,24 zl, ktory zostanie pokryty przychodami pochodzqcymi z:
1) p0Zyczek w kwocie 528 166,00 zl,
2) wolnych srodkow w kwocie 260 077,24 zl.
2. Przychody budzetu w wysokosci 350 500,00 zl. ( wolne srodki) przeznacza siC;( na
rozchody w wysokosci 350 500,00 zl. ( splata wczesniej zaciqgniC;(tych pozyczek i kredytu ).
3. Przychody budzetu w wysokosci 1 138743,24 zl, rozchody w wysokosci 350500,00
zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 3.
§4. Dotacje celowe dla podmiotow zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansow
publicznych zgodnie z zalqcznikiem nr 4.
§5. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan w drodze umow lub porozumien
miC;(dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej
uchwaly.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy.
§ 7. 1. Uchwala wchodzi w.zycie z dniem

podj~cia

i obowil:}Zuje w roku budZetowym

2013.

2. Uchwala podlega ogloszeniu.
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Uzasadnienie do
UCHWALY Nr XIXl170/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok
I. Dochody

Zmniejszenia - 78 936,00 zl.
Zwi<rkszenia - 6 500,00 zl.
w dziale 010 Rolnictwo i lowiectwo wprowadzono dochody uzyskane z tytulu zawartych um6w
cywilnoprawnych w kwocie 6 500,00 zl.,
w dziale 758 R6me rozliczenia zmniejszono dochody 0 kwot<r 15 734,00 zl. z tytulu cz<rsci
oswiatowej subwencji, zgodnie z pismem ST5/4820/2/2013/RD-5859,
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska dokonano zmniejszenia dochod6w z tytulu
dotacji na dofinansowanie przedsi<rwzi<rcia "Termomodemizacja budynk6w uZytecznosci publicznej
na terenie gminy Sochocin" 0 kwot<r 63202,00 zl., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy
zmieniajc:j.cym wartosc inwestycji po przetargu.
II. Wydatki

Zmniejszenia - 305400,01 zl.
Zwi<rkszenia - 88411,25 zl.
w dziale 150 Przetw6rstwo przemyslowe zmniejszono wydatki na dotacj<r celowc:j. dla Samorzc:j.du
Wojew6dztwa Mazowieckiego 0 kwot~ 1 600,87 zl., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy
zmieniajc:j.cym termin realizacji,
w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki na dotacj<r celowc:j. dla Samorzc:j.du
Wojew6dztwa Mazowieckiego 0 kwot<r 4847,14 zl., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy
zmieniajc:j.cym termin realizacji,
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska zmniejszono wydatki inwestycyjne
o kwot<r 298952,00 zl. na realizacj~ przedsi<rwzi<rcia "Termomodemizacja budynk6w uZytecznosci
publicznej na terenie gminy Sochocin", zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zmieniajc:j.cym
wartosc inwestycji po przetargu,
w dziale 600 Transport i lc:j.cznosc zwi<rkszono wydatki na remonty i biezc:j.ce utrzymanie dr6g
o kwot<r 53 411,25 zl.,
w dziale 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoZarowa zwi~kszono wydatki
o kwo~ 10000,00 zl. z tytulu wplaty na Wojew6dzki Fundusz Wsparcia Paiistwowej Stra.zy
POZarnej dla Komendy Powiatowej Stra.zy POZarnej w Plonsku z przeznaczeniem na
dofinansowanie wydatk6w inwestycyjnych zwic:j.Zanych z budowc:j. straZnicy,
w dziale 801 Oswiata i wychowanie zwi~kszono wydatki na zakup uslug remontowych 0 kwot<r
20 000,00 zl.,
w dziale 851 Ochrona zdrowia zwi<rkszono wydatki 0 kwot<r 5000,00 zl. z przeznaczeniem na
udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespolu Zaklad6w Opieki Zdrowotnej im.
Marszalka J6zefa Pilsudskiego w Plonsku z przeznaczeniem na zakup sprz~tu i aparatury medycznej.
Przekazanie i rozliczenie dotacji nastc:j.pi na podstawie zawartej umowy, zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 15 kwietnia 2011 roku 0 dzialalnosci leczniCZej·przewod
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