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Uchwała Nr X/81/2015 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok 

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

( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2013 r.  poz. 885 

ze zm.)  Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje : 

 

 

§1. Dochody budżetu gminy na 2015 rok zmniejszyć o kwotę 1 654,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 

97 688,00 zł.  Dochody po zmianach wynoszą 17 651 118,01 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  16 843 799,79  zł.; 

2) dochody majątkowe po zmianach  807 318,22 zł.; 

 -   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§2. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok  zmniejszyć o kwotę 67 703,45 zł. oraz zwiększyć  

o kwotę  163 737,45 zł. Wydatki po zmianach wynoszą  17 803 022,06  zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  16 417 588,97  zł.; 

2) wydatki majątkowe 1 385 433,09  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 .   

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.  
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Uzasadnienie do 

Uchwały Nr X/81/2015 

         Rady Gminy Sochocin 

          z dnia 19 listopada 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok 

 

I. Dochody 

Zmniejszenia –        1 654,00 zł 

Zwiększenia  –      97 688,00 zł. 

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 708 zł z tytułu uzupełnienia dotacji 

na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności 

oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem FCR-I3111.9.78.2015; 

w dziale 801 zmniejszono dotację o kwotę 1 654 zł oraz dokonano zwiększeń o kwotę 52 zł, zgodnie z 

pismem FCR-I.3111.15.88.2015 zmiany dotyczą udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 

podręczników; 

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono dochody o kwotę 12 806 zł z tytułu dotacji celowej na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,  zwiększono dochody o kwotę 18 167 zł z tytułu 

dotacji celowej na  dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem FCR-

I.3111.17.110.2015; zwiększono o kwotę  6 310 zł dotację przeznaczoną na wypłatę dodatku w 

wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 

pracy, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.137; 

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono dochody o kwotę 59 360 zł na 

dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem 

ECR-I3111.19.35.2015 oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 285 zł na 

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. 

 

 II.   Wydatki 

Zmniejszenia -     67 703,45 zł. 

Zwiększenia  –   163 737,45 zł. 

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 708 zł na zadania zlecone, zgodnie  

z kwotą uzyskanej dotacji oraz zmniejszono planowane wydatki na diety radnych i sołtysów o kwotę 

10 000 zł  oraz 10 000 zł na promocję gminy ; 

w dziale 757 Obsługa długu publicznego z uwagi na niższe niż planowane wydatki na spłatę 

odsetek zmniejszono wydatki o kwotę 25 000 zł; 

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki  o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i pochodne , dokonano przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego wykonania 

planu wydatków budżetu oraz dokonano korekty wydatków na zakup podręczników, zgodnie z kwotami 

przyznanych dotacji; 

w działach 852 Pomoc Społeczna i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono dochody, zgodnie 

z przeznaczeniem uzyskanych dotacji oraz dokonano przeniesień między paragrafami w celu 

prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu 

 

            

                                                                           Przewodniczący Rady 

 

               Stanisław Kwiatkowski 

 


