Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocin
Uchwałą Nr XX/153/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 10 września 2020 roku
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:
I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 596 431,54 zł.
i dotyczą:
1. Dochodów bieżących:
a) zgodnie z pismem WF-I.3111.9.42.2020 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę
483,00 zł,
b) zgodnie z pismem WF-I.3111.14.5.2020 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę
83 003,36 zł.
2. Dochodów majątkowych:
a) zwiększono dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł,
b) zgodnie z pismem WF-I.3111.14.5.2020 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę
12 945,18 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 596 431,54 zł
i dotyczą:
1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 46 831,54 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 549 600,00 zł.
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 408 050,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa
dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy
i Milewo, gmina Sochocin”, zwiększono wydatki o kwotę 91 950,00 zł na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 30165W (ul. Zakościelna) w miejscowości
Sochocin, gmina Sochocin oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 49 600,00 zł na realizację
inwestycji „Przebudowa chodnika na ul. Płońskiej”.
W 2020 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 202 317,54 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 194 384,67 zł i niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 932,87 zł.
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Wprowadzono przychody z tytułu:
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych w kwocie 7 932,87 zł.
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w kwocie 217 432,67 zł.
Przychody budżetu w wysokości 300 000,00 zł ( kredyt długoterminowy ) został przeznaczony na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 201 952 zł i pożyczki
w wysokości 98 048,00 zł.
Przychody budżetu w wysokości 23 048,00 zł z wolnych środków przeznacza się na rozchody
w wysokości 23 048,00 zł. ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
Od 2021 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć
na rozchody ( spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji)
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kwiatkowski
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