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UCHWAŁA Nr XXIV/196/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 27czerwca 2017 roku 

 

 

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 855,00 zł oraz zwiększyć o kwotę          

103 058,65 zł.  Dochody po zmianach wynoszą  22 998 935,62 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  22 356 373,97 zł.; 

2) dochody majątkowe po zmianach  642 561,65 zł.; 

 -   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok  zmniejszyć o kwotę 16 410,00 zł. oraz zwiększyć  

o kwotę  118 613,65 zł. Wydatki po zmianach wynoszą  25 000 298,79 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  21 801 311,97 zł.; 

2) wydatki majątkowe 3 198 986,82  zł.; 

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

 

§ 3.  Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, 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 2017. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 
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Uzasadnienie do 

UCHWAŁY Nr XXIV/196/2017 

         RADY GMINY SOCHOCIN 

          z dnia 27 czerwca 2017  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok 

I.Dochody 

Zmniejszenia –       855,00 zł. 

Zwiększenia – 103 058,65 zł. 

 

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  zwiększono dochody o kwotę 1 353,00 zł  z tytułu zwrotu 

kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w 

obrębie miejscowości Drożdżyn ; 

w dziale 750 Administracja publiczna  zmniejszono dochody o kwotę 855,00 zł z tytułu dotacji 

na Program Rewitalizacji Gminy Sochocin, zgodnie z aneksem do umowy; 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody o kwotę 

43 496,00 zł z tytułu dotacji na zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2017 roku – etap II”, zgodnie z pismem 

WFOŚIGW.KK.WZC.4101.034.17001.3473.17  o przyznaniu promesy na dofinansowanie 

zadania, oraz zwiększono dochody o kwotę 57 659,65 zł z tytułu dotacji na zadanie „ Poprawa 

jakości powietrza na terenie Gminy Sochocin – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 

modernizację kotłowni – etap I”,  zgodnie z pismem  

WFOŚIGW.KK.WZC.4101.133.17002.3475.17  o przyznaniu promesy na dofinansowanie 

zadania; 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody z tytułu 

darowizn  o kwotę 550,00 zł. 

 

 

II. Wydatki 

Zmniejszenia -     16 410,00   zł. 

Zwiększenia  –   118 613,65   zł. 

 

w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki o kwotę 7 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia 

Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin, 

zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej relacji Ślepowrony-Niewikla 

oraz zmniejszono wydatki o kwotę 3 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia Modernizacja dróg 

gminnych w miejscowościach Milewo-Smardzewo-Kępa i Kuchary Żydowskie-Jędrzejewo-Kuchary 

Królewskie; 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zwiększeń  wydatków, zgodnie       

z kwotami uzyskanych dotacji; 
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w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie 

świetlicy w Kołozębiu o kwotę 550,00 zł; 

w dziale 750 Administracja publiczna dokonano przeniesień  wydatków w celu prawidłowego wykonania 

planu wydatków budżetu. 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


