
 

 

   UCHWAŁA Nr XLII/293/2022 

RADY MIEJSKIEJ W  SOCHOCINIE 

z dnia 13 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 

215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 

ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)              

Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje: 
 

 

§1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok   zwiększyć o kwotę 508 765,91 zł. oraz zmniejszyć 

o kwotę 1 027,86 zł.  Dochody   po zmianach wynoszą  29 293 701,48 zł., w tym: 

1) dochody bieżące po zmianach  26 868 593,28 zł; 

2) dochody majątkowe po zmianach 2 425 108,20 zł; 

-   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

§2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok  zwiększyć  o kwotę  607 650,08 zł. oraz zmniejszyć 

o kwotę 99 912,03 zł. Wydatki   po zmianach wynoszą 35 411 978,27 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące  28 218 061,78  zł; 

2) wydatki majątkowe 7 193 916,49  zł; 

 -  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 

§ 3.1. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na 

łączną kwotę 496 536,69 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną 

kwotę  496 536,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza,  który 

informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

 

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią 

Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu. 



 

 

UZASADNIENIE 

       UCHWAŁY Nr XLII/293/2022 

         RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE 

          z dnia 13 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok 

 

I. Dochody 

 

Zwiększenia – 508 765,91 zł. 

Zmniejszenia –    1 027,86 zł. 

 

 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, 

zwiększono plan dochodów o kwotę 22 609,63 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za 

uszkodzenie mienia – awaria sieci wodociągowej w miejscowościach Ciemniewo, Baraki, 

Wierzbówiec na podstawie polisy nr 998A980706, szkoda nr U/062568/2022. 

 W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody o kwotę                           

1 464,86 zł. Kwota 1 027,86 zł stanowi korektę klasyfikacji dochodów z tytułu podatku od 

działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Kwota 

437,00 zł stanowi zwiększenie planu dochodów z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów 

z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 

podatkowej. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększono plan dochodów o kwotę           

1 327,00 zł, którą stanowią wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 

207,00 zł, opłata dodatkowa z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek 

małżeński poza urzędem stanu cywilnego w kwocie 1 000,00 zł oraz odsetki od 

nieterminowanych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 120,00 zł. 

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę 179 552,00 zł                      

z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma 

ST3.4750.17.2022. 

 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan 

dochodów o kwotę 23 812,42 zł, tj. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

zwiększono dochody o kwotę 22 562,42 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie 

mienia – awaria sieci wodociągowej na terenie miasta Sochocin na podstawie polisy nr 

998A980706, szkoda nr U/062568/2022. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza 



 

 

atmosferycznego i klimatu zwiększono dochody o kwotę 1 250,00 zł z tytułu dotacji                              

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku                             

z realizacją zadań związanych z programem „Czyste powietrze”, zgodnie z porozumieniem 

62/2019. 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów          

o kwotę 40 000,00 zł. z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2022”  z przeznaczeniem na: 

1. „Montaż lamp solarnych w miejscowości Pruszkowo” – 10 000,00 zł., zgodnie            

z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2534/2022; 

2. „Montaż lamp solarnych w miejscowości Podsmardzewo” – 10 000,00 zł., zgodnie          

z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2536/2022; 

3. „Montaż lamp solarnych w miejscowości Kolonia Sochocin” – 10 000,00 zł., zgodnie 

z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2538/2022; 

4. „Montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówiec” – 10 000,00 zł., zgodnie           

z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2530/2022. 

 

 W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, 

zwiększono dochody o kwotę 230 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” 

na realizację zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia boiska na stadionie gminnym                

w Sochocinie na podstawie Uchwały nr 68/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

24 maja 2022 r. 

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększono plan 

dochodów  o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków własnych 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2022” z przeznaczeniem na „Uzupełnienie elementów placu zabaw           

w miejscowości Idzikowice”. 
 

II. Wydatki 

Zwiększenia  –  607 650,08 zł.  

Zmniejszenia –    99 912,03 zł. 

 

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki bieżące o kwotę 22 609,63 zł., 

zgodnie z kwotą otrzymanego odszkodowania oraz wydatki majątkowe o kwotę 61 008,00 zł. 



 

 

na przygotowanie dokumentacji na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj             

i wybuduj   dla  zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Rzy wraz z budowa oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej                       

w miejscowości Gutarzewo”. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest z dofinansowaniem         

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 

Programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z uchwałą                       

nr 716/320/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2022 roku. 

W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego 

w drogach powiatowych o kwotę 2 000,00 zł. oraz dokonano przeniesień między paragrafami 

w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego w sołectwie Baraki. 

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki         

o kwotę 575,00 zł. w związku z realizacją zadań związanych z programem „Czyste 

powietrze”, zgodnie z porozumieniem 62/2019 oraz zmniejszono wydatki o kwotę           

44 818,99 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w dziale 010 Rolnictwo          

i łowiectwo.  

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 179 552,00 zł., 

zgodnie z kwotą  otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej  na podwyżki dla 

nauczycieli oraz dokonano przeniesień między paragrafami na wniosek dyrektora placówki 

oświatowej.  Zwiększono wydatki o kwotę 10 000,00 zł. na remont elewacji w Szkole 

Podstawowej w Smardzewie z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.                

W Dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono wydatki o kwotę 675,00 zł, w związku               

z realizacją zadań związanych z programem „Czyste powietrze”. 

W dziale 900 Gospodarka i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków w kwocie          

22 562,42 zł., zgodnie z kwotą otrzymanego odszkodowania. Zmniejszono wydatki                  

o kwotę 11 000,00 zł. zwiększając jednocześnie wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 

oraz 801 Oświata i wychowanie. Zwiększono również wydatki o kwotę  40 000,00 zł. na 

montaż lamp solarnych, zgodnie z kwotą otrzymanego dofinansowania. 

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 230 000,00 zł. na 

realizację zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia boiska na stadionie gminnym                

w Sochocinie, zgodnie z kwotą uzyskanej dotacji. Zwiększono również wydatki majątkowe           

o kwotę 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie elementów placu zabaw                          

w Idzikowicach, zgodnie z kwotą otrzymanego dofinansowania. 

Dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w sołectwach Baraki i Kuchary 

Królewskie. 

 

 

 


