UCHWAŁA Nr XXXIV/264/2018
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
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 zmniejszyć o kwotę 79 012,00 zł oraz zwiększyć o
kwotę 171 687,60 zł. Dochody po zmianach wynoszą 23 432 820,11 zł., w tym:
1) dochody bieżące po zmianach 23 032 820,11 zł.;
2) dochody majątkowe po zmianach 400 000,00 zł.;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zmniejszyć o kwotę 148 297,00 zł. oraz zwiększyć
o kwotę 240 972,60 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 25 381 439,87 zł., w tym:
1) wydatki bieżące 22 099 748,87 zł;
2) wydatki majątkowe 3 281 691,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3.1. 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.
§ 4.1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną
kwotę 376 634,09 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę
376 634,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji
poszczególnych przedsięwzięć.
§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą
Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. 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 XXXIV/264/2018
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok
I. Dochody
Zwiększenia –
171 687,60 zł.
Zmniejszenia 79 012,00 zł.
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody o kwotę 1 353,00 zł. z tytułu zwrotu
kosztów postępowania rozgraniczeniowego;
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 1 209,00 zł z tytułu opłaty za
oddanie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego i zwrotu opłaty sądowej z roku ubiegłego;
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono dochody
majątkowe o kwotę 79 012,00 zł na realizację projektu ‘System wczesnego ostrzegania przed
zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”
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 5 000,00 zł z tytułu wyższych niż planowane wpłat za zajęcie pasa drogowego;
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 8 841,00 zł na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z
pismem FIN-I.3111.15.29.2018 oraz zwiększono dotację na realizację projektu „Lubię się uczyć” o
kwotę 127 473,70 zł;
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody o kwotę
15 824,90
zł
z
tytułu
dotacji
na
dofinansowanie
zadania
pn.
”Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest”, zgodnie z
pismem
WFOŚiGW.WZC.4101.019.18.003.2457.18;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody o kwotę 11 000
zł, zgodnie z podpisanymi umowami o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2018, zwiększono również dochody o kwotę 640,00 zł, z tytułu wpłat darowizn;
w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono dochody o kwotę 346,00 zł z tytułu zwrotu środków
niewykorzystanej dotacji.

II. Wydatki
Zmniejszenia Zwiększenia –

148 297,00 zł.
240 972,60 zł.

w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych
o kwotę 28 215,00 zł oraz zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł na
przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn”, zmniejszono
wydatki inwestycyjne na inwestycję „Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kondrajec”
o kwotę 200 000,00 zł. oraz zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł. na budowę chodnika przy
ul. Sucharskiego i Hermanowicza ;
w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki o kwotę 18 000,00 zł;
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w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki
majątkowe o kwotę 98 765,00 zł na realizację projektu ‘System wczesnego ostrzegania przed
zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”. Zmian dokonano w związku ze znacznym,
nieplanowanym zwiększeniem kosztów;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o kwotę 640,00 zł na
wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic;
w działach 801 Oświata i wychowanie, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian, zgodnie z kwotami otrzymanych
dotacji.
Dokonano zmian przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami
w następujących sołectwach: Ciemniewo, Kępa, Kuchary Żydowskie, Smardzewo, Żelechy
i Drożdżyn.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kwiatkowski
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