UCHWAŁA Nr XVI/136/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 30 sierpnia 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

zwiększyć o kwotę 139 545,17 zł.

Dochody po

zmianach wynoszą 20 811 567,26 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 20 429 340,04 zł.;
2) dochody majątkowe po zmianach 382 227,22 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zmniejszyć o kwotę 77 803,00 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 217 348,17 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 21 623 168,69 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 20 012 783,58 zł.;
2) wydatki majątkowe 1 610 385,11 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
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§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XVI/136/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
I. Dochody
Zwiększenia – 139 545,17 zł.
w dziale 600 Transport i łączność zwiększono dochody o kwotę 784 zł z tytułu odszkodowania
wynikającego z umowy ubezpieczenia mienia w związku z uszkodzeniem przystanku autobusowego w
Sochocinie;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 1 300 zł z tytułu wpłat darowizn na
X Dni Sochocina ;
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 5 115 zł
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwiększono dochody z tytułu opłat za przejście w
pasie drogowym o kwotę 3 100 zł do wysokości uzyskanych dochodów;
w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono dochody o kwotę 6 000 zł. ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych, zgodnie z
pismem ST5.4750.341.2016.4g oraz zwiększono dochody o kwotę 111 096,91 z tytułu dotacji na zwrot
części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., zgodnie z pismem FINI.3111.14.3.2016;
w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono dochody o kwotę 3 000 zł z tytułu wyższą niż
zakładano ściągalnością należności od dłużników alimentacyjnych;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody o kwotę 6 682 zł.
z tytułu wyższych niż planowane wpływów z tytułu kar środowiskowych;
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w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody o kwotę 1 609,26
zł. z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia mienia w związku z
uszkodzeniem powstałym w Świetlicy w miejscowości Kołoząb oraz zwiększono dochody o kwotę
858 zł. z tytułu darowizn.

II. Wydatki
Zmniejszenia -

77 803,00 zł.

Zwiększenia –

217 348,17 zł.

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki o kwotę 50 000 zł na realizację przedsięwzięcia
„ Przebudowa dróg gminnych relacji

Gutarzewo – Podsmardzewo i Smardzewo” Zmniejszenia

dokonano w związku z niższymi niż planowane kosztami realizacji przedsięwzięcia po rozstrzygniętym
przetargu, zmniejszono wydatki o kwotę

6 000 zł. przeznaczone na projekt budowy mostu oraz

zwiększono wydatki o kwotę 76 000 zł na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych
w miejscowościach: Milewo-Smardzewo-Kępa i Kuchary Żydowskie–Jędrzejewo– Kuchary Królewskie”
w celu rozszerzenia zakresu robót planowanej inwestycji, zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie
dróg o kwotę 118 724,91 zł, zmniejszono o kwotę 18 628 zł. wydatki na udzielenie pomocy dla Powiatu
Płońskiego w roku 2016 w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 3034 W Szymaki-SmardzewoSochocin Kolonia ;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 1 300 zł tj. zgodnie z kwotą
uzyskanych darowizn, zmniejszono wydatki w rozdziale 75022 Rady gmin z uwagi na niższe niż
planowane wykonanie wydatków o kwotę 8 000 zł ;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę 8 000
zł. z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową;
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 6 000 zł. na zakup pomocy
dydaktycznych, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem oraz dokonano przeniesień między paragrafami;
w dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego
wykonania planu wydatków budżetu;
w dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano zwiększenia wydatków na koszty związane z pobytem
pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej;
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w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesień planowanych wydatków w celu
prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki o kwotę 6 682 zł na
koszty napraw przydomowych oczyszczalni ścieków;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o kwotę 2 466,26 zł.
z przeznaczeniem na koszty utrzymania Świetlicy w Kołozębiu.
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