UCHWAŁA Nr XVIII/151/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 25 listopada 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 81 346,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę
28 225,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 21 631 068,88 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 21 327 447,66 zł.;
2) dochody majątkowe po zmianach 297 436,00 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zmniejszyć o kwotę 106 367,61 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 53 246,61 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 22 442 670,31 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 20 930 543,20 zł.;
2) wydatki majątkowe 1 512 127,11 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 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. 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 XVIII/151/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
I. Dochody
Zmniejszenia – 81 346,00 zł.
Zwiększenia – 28 225,00 zł.
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody o kwotę 585 zł z tytułu dotacji
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z pismem FIN – I.3111.15.53.2016,
z tytułu wpływów opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych zwiększono dochody
o kwotę 240 zł, z tytułu wpływu wyższych niż planowane dochodów z

tytułu opłat za

korzystanie z wyżywienia w przedszkolu zwiększono dochody o kwotę 11 500 zł, z tytułu
wpływu wyższych niż planowane dochodów z

tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia

w stołówce szkolnej zwiększono dochody o kwotę 15 900 zł., z tytułu wpływu niższych niż
planowane dochodów z

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zmniejszono

dochody o kwotę 2 740 zł..
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na realizację

przedsięwzięcia Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 78 606
zł, zgodnie z pismem RP.042.19.5.2015.

II. Wydatki
Zmniejszenia -

106 367,61 zł.

Zwiększenia –

53 246,61 zł.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki
majątkowe

o kwotę 98 258 zł. na realizację przedsięwzięcia Budowa i rozbudowa systemów

wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego.
Realizacja przedsięwzięcia została przełożona na rok 2017 ;
w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia wydatków, zgodnie z kwotami
uzyskanych dochodów;
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w działach 600 Transport i łączność i 801 Oświata i wychowanie dokonano przeniesień między
paragrafami i działami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego wykonania planu wydatków
budżetu.
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