UCHWAŁA Nr XIV/124/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 rok zmniejszyć o kwotę 263 518,79 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 119 320,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 20 262 288,09 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 20 183 682,09 zł.;
2) dochody majątkowe po zmianach 78 606,00 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zmniejszyć o kwotę 335 303,79 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 191 105,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 21 073 889,52 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 19 762 323,30 zł.;
2) wydatki majątkowe 1 311 566,22 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. 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 .
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z
organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY Nr XIV/124/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
I. Dochody
Zmniejszenia - 263 518,79 zł.
Zwiększenia – 119 320,00 zł.
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono dochody o kwotę 426 zł z tytułu wpłaty za przyłącze
wodociągowe;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 7 200 zł z tytułu uzyskanych
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów szkolenia pracowników oraz
zwiększono dochody o kwotę 5 300 zł z tytułu wpłat darowizn na Piknik rodzinny w Milewie ;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono dochody o kwotę
7 794 zł z tytułu dotacji na planowaną realizację projektu „Budowa i rozbudowa systemów
wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”, zgodnie
z pismem RP.042.19.2.2015.
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 o kwotę 685 zł z tytułu
pobranych kosztów upomnienia, zwiększono dochody z tytułu podatku od osób prawnych o kwotę
10 000 zł do wysokości uzyskanych dochodów oraz zwiększono o kwotę 12 054 zł wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem nr ST3.4750.42016;
w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
o kwotę 58 474 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.42016;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody o kwotę 81 950 zł
z tytułu dotacji na realizację zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Sochocin”, zgodnie z pismem WFOŚiGW.MD.WZC.4101.023.16.001.2485.16
oraz zwiększono dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 197 250,79 zł, zgodnie z uchwalonymi stawkami;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody o kwotę 705 zł
z tytułu darowizn;

II. Wydatki
Zmniejszenia Zwiększenia –

335 303,79 zł.
191 105,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30 000 zł na realizację
zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kondrajec” oraz 7 000 zł na przejęcie sieci
wodociągowej w miejscowości Idzikowice ponadto zwiększono wydatki o kwotę 22 000 zł na usługi
dotyczące sporządzania map do celów projektowych;
2

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki o kwotę 171 856,41 zł z przeznaczeniem na
bieżące utrzymanie dróg oraz zwiększono wydatki o kwotę 61 500 zł z przeznaczeniem na projekt ronda
oraz zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł na pomoc dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie remontu ul. Żeromskiego w Sochocinie;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 12 500 zł tj. zgodnie z kwotą
uzyskanego dofinansowania na szkolenia pracowników oraz darowiznami na Piknik rodzinny
w Milewie;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę
7 000 zł z tytułu wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w
Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem
radiowozu, dokonano również zmniejszenia wydatków na realizację projektu „Budowa i
rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu
Płońskiego”, zgodnie z pismem RP.042.19.2.2015.
w dziale 752 Obrona narodowa , 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
dokonano przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia wydatków w wyniku
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zwiększono wydatki o kwotę 81 950 zł
z tytułu dotacji na realizację zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Sochocin” ;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki zgodnie z otrzymanymi
darowiznami.
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