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UCHWAŁA Nr II/11/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 30 listopada 2018 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok 

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

( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r.  poz. 2077 ze zm.)  Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje : 

 

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok  zwiększyć  o kwotę 7 294,00 zł. Dochody po 

zmianach wynoszą  25 115 914,48 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  24 498 389,44 zł.; 

2) dochody majątkowe po zmianach  617 525,04 zł.; 

 -   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok  zwiększyć o kwotę 1 418 339,55 zł. oraz 

zmniejszyć o kwotę  1 411 045,55 zł. Wydatki po zmianach wynoszą  27 264 534,24  zł.,                

w tym: 

1) wydatki bieżące  23 835 386,71  zł; 

2) wydatki majątkowe 3 429 147,53 zł; 

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 
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Uzasadnienie do 

UCHWAŁY Nr II/11/2018 

         RADY GMINY SOCHOCIN 

          z dnia 30 listopada 2018 roku  

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok 

 

I. Dochody 

Zwiększenia –    7 294,00 zł. 

 

w dziale 600 Transport i łączność zwiększono dochody o kwotę 5 024 zł. z tytułu uzyskania dotacji  

w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dostosowując wysokość 

dofinansowania do wartości po przetargowych, zgodnie z umową dotacji nr 6355.6.60.01.2018, 

umową dotacji nr 6355.6.60.02.2018 i umową dotacji nr 6355.6.60.03.2018; 

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 780 zł z tytułu odsetek od nieterminowych  opłat za zajęcie pasa drogowego; 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody o kwotę 1 490 zł             

z tytułu wpłat darowizn. 

 

II. Wydatki 

Zmniejszenia -  1 411 045,55  zł. 

Zwiększenia  –  1 418 339,55  zł. 

 

w dziale 600 Transport i łączność   dostosowano plan wydatków na remont drogi                            

w Milewie i ul. Magazynowej w Sochocinie do wielkości po przetargowych, zgodnie                           

z podpisanymi umowami dotacji dokonano korekty klasyfikacji budżetowej. 

Zwiększono  o kwotę 700,00 zł wydatki na Przebudowę drogi gminnej nr 301163W                   

w miejscowości Sochocin ul. Kazimierza Pułaskiego.   

 

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o kwotę 1 000 zł na 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic;  

w działach  801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 594 zł.                          

w działach 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina  dokonano zmian 

polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między paragrafami i działami w celu 

prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu. 

 

  


