
 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Sochocin 

 

Uchwałą Nr XLIII/299/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 czerwca 2022 roku                            

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące 

zmiany: 

 

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę  3 232,00 zł  

i dotyczą: 

                                                    

1. Dochodów bieżących:                  

a) zgodnie z pismem ST3.4750.17.2022.1.g zwiększono plan dochodów o kwotę           

3 232,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego;  

 

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3 232,00 zł  

i dotyczą: 

 

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie  3 232,00 zł. 

 

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 118 276,79 zł., który zostanie 

pokryty: 

-  kredytem w wysokości 1 731 779,14 zł, 

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 3 310 914,43 zł, które stanowią: 

 środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 765 739,00 zł, 

 środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe 

inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 e ustawy              

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane 

środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024); 

 środki z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 

388 481,85 zł 

 niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi           

i narkomanii w wysokości 15 239,58 zł. 

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów          

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł. 

 

Przychody budżetu w wysokości 443 405,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody                  

w wysokości 443 405,00 zł.  (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów 

w kwocie 100 000,00 zł,  pożyczek w kwocie   103 405,00 zł i wykup obligacji komunalnych      

w kwocie  240 000,00 zł. 

 

 

 

 

 



 

 

Od 2023 roku planowany jest  dodatni wynik  budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się 

przeznaczyć na rozchody ( spłatę zaciągniętych  kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji) 

 

 

 

 

 

 

          

 


