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UCHWAŁA Nr XXXII/252/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r.  poz. 2077)  Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje : 

 

§1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok zmniejszyć o kwotę 142 695,00 zł oraz zwiększyć                 

o kwotę 3 084,00 zł.  Dochody po zmianach wynoszą  22 688 074,70 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  22 309 062,70 zł.; 

2) dochody majątkowe po zmianach  379 012,00 zł.; 

 -   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok  zmniejszyć o kwotę 123 000,00 zł. oraz zwiększyć  

o kwotę  155 056,76 zł. Wydatki po zmianach wynoszą  24 636 694,46  zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  21 375 438,46  zł; 

2) wydatki majątkowe 3 261 256,00  zł; 

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 948 619,76 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych w kwocie 171 667,76 zł;   

2) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 776 952,00 zł.          

2. Przychody budżetu w wysokości 223 048,00 zł. ( emisja obligacji 223 048,00 ) przeznacza się na 

rozchody w wysokości 223 048,00 zł. ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  

kredytów  w wysokości 125 000,00 zł  i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł). 

3. Przychody budżetu w wysokości  2 171 667,76 zł, rozchody w wysokości 223 048,00 zł, zgodnie  

z załącznikiem nr 3. 

 

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 

odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5.1 Dotacje podmiotowe dla: 

1)   Gminnego Ośrodka Kultury, 

2)   Gminnej Biblioteki Publicznej, 

 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
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§ 6. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 

zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 7.1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną 

kwotę 376 634,09 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę  

376 634,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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. 

 

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą 

Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 
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Uzasadnienie do 

UCHWAŁY Nr XXXII/252/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok 

 

I. Dochody 

Zmniejszenia –    142 695,00 zł. 

Zwiększenia –         3 084,00  zł. 

 

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 398,00 zł z tytułu dotacji na 

realizację zadań zleconych, zgodnie z pismami FIN-I.3111.9.6.2018 i FIN-I.3111.24.8.2018; 

w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono dochody z tytułu części oświatowej subwencji  

ogólnej o kwotę 20 695,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.1.2018; 

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono dochody o kwotę 1000,00 zł na dofinansowanie 

wypłat zasiłków stałych,  zwiększono plan dotacji o kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie wypłat 

zasiłków okresowych oraz zwiększono  dochody o kwotę 500,00 zł na opłacanie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem i FIN-I.3111.24.8.2018;  

w dziale 855 Rodzina dokonano  zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na świadczenia 

wychowawcze o kwotę 70 000,00 zł, zmniejszono dochody o kwotę 51 000,00 zł na świadczenia 

rodzinne oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu Karty dużej 

Rodziny o kwotę 186,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.24.8.2018;  

 

 

II. Wydatki 

Zmniejszenia -      123 000,00  zł. 

Zwiększenia  –     155 056,76 zł. 

 

 

w dziale 600 Transport i łączność   zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych        

o kwotę 24 972,76 zł oraz zwiększono wydatki  inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł; 

Zwiększono wydatki na przedsięwzięcie „Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg 

gminnych na terenie miejscowości Sochocin” o kwotę 50 000,00 zł. 

Zwiększono wydatki o kwotę 15 000,00 zł na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej                       

w miejscowości Podsmardzewo”. 

Zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych relacji Milewo-

Żelechy” o kwotę 385 000,00 zł. 

Zwiększono planowane wydatki na inwestycje roczne: Asfaltowanie drogi gminnej Ciemniewo-

Gutarzewo o kwotę 66 200,00 zł, Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kondrajec                  

o kwotę 187 200,00 zł i Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie                 

o kwotę 86 600,00 zł. 
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W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki                

o kwotę 5 000,00 zł. na dofinansowanie budowy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej Straży Pożarnej  w Płońsku ; 

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł; 

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na 

udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu              

i aparatury medycznej. Przekazanie i rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej; 

 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki na dotację o kwotę 

5 000,00 zł    dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zakup sprzętu, zwiększono 

wydatki o kwotę 20 000,00 zł na położenie kostki brukowej przy świetlicy w Kołozębiu; 

w dziale 921 zwiększono również wydatki o kwotę  22 000,00 zł na zakup sprzętu audio-wideo 

oraz sprzętu AGD do świetlicy w Drożdżynie i zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy               

w Kołozębiu na te zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018; 

w działach 750 Administracja Publiczna, 852 Pomoc Społeczna,, 855 Rodzina,  dokonano zmian 

zgodnie z przeznaczeniem uzyskanych dochodów z tytułu dotacji. 

Dokonano zmian przeznaczenia Funduszu Sołeckiego w sołectwie Drożdżyn.   
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