UCHWAŁA Nr XXVIII/213/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 12 października 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 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 2016 r. poz. 1870
ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje :
§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok zmniejszyć o kwotę 179 012,00 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 158 323,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 23 503 545,11 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 22 781 198,26 zł.;
2) dochody majątkowe po zmianach 722 346,85 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmniejszyć o kwotę 401 015,00 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 380 326,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 25 504 908,28 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 22 476 324,96 zł.;
2) wydatki majątkowe 3 028 583,32 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami, , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY Nr XXVIII/213/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 12 października 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok
I. Dochody
Zmniejszenia – 179 012,00 zł
Zwiększenia – 158 323,00 zł
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę
2 018,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo
o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych;
w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 52 155,00 zł na
realizację własnych zadań bieżących tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
w dziale 855 Rodzina zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia
wychowawczego w wysokości 104 150,00 zł;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono dochody
z tytułu dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę 100 000,00 zł,
zgodnie z rozwiązaniem za porozumieniem stron Umowy Nr 17/OR/BP-I/D/17, zmniejszono
również dochody na realizację projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” o kwotę 79 012,00 zł, zgodnie z pismem Starosty
Płońskiego nr RP.042.19.12.2015.

II. Wydatki
Zmniejszenia – 401 015,00 zł
Zwiększenia – 380 326,00 zł
w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 12 000,00 zł
na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Drożdżyn oraz zwiększono o kwotę 50 000,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 2 018,00 zł, zgodnie
z przeznaczeniem dotacji;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki
na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę 286 400,00 zł, zgodnie
z rozwiązaniem za porozumieniem stron Umowy Nr 17/OR/BP-I/D/17, zmniejszono również
wydatki na realizację projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” o kwotę 98 765,00 zł, dokonano zwiększenia wydatków
bieżących w wysokości 10 000,00 zł na remont samochodu pożarniczego oraz 60 300,00 zł
w celu uzyskania certyfikatu CNBOP samochodu MAN;
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł na realizację
przedsięwzięcia „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin” - zwiększenie
wydatków spowodowane jest wynikiem drugiego postępowania przetargowego, w którym
najniższa złożona oferta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie o kwotę 44 473,07 zł.
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Dokonano również przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego wykonania planu
wydatków budżetu;
w działach 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina dokonano zwiększenia wydatków, zgodnie
z przeznaczeniem otrzymanych dotacji;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00
zł na utrzymanie porządku w miejscowości Sochocin oraz zwiększono wydatki o kwotę 8 853,00 zł
na opłaty za oświetlenie uliczne;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące o kwotę
5 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic.
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