
  

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin 

 

 

Uchwałą Nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014 roku  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin  wprowadzono następujące zmiany: 

 

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę  163 066 zł i dotyczą; 

   1. Dochodów bieżących: 

a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-

I.3111.9.59.2014  roku informujące o kwotach dotacji ,  w którym  zwiększono 

dochody o kwotę  235 zł; 

b) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-

I.3111.17.80.2014  roku informujące o kwotach dotacji ,  w którym  zwiększono 

dochody o kwotę  22 zł; 

c) wpłat z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w kwocie 1 059 zł; 

d) wpłaty odszkodowania w wysokości 2 000 zł; 

e) wpłat z tytułu darowizn w wysokości 14 750 zł; 

f) zwiększono dochody o kwotę 60 000 zł. z tytułu  części oświatowej subwencji, 

zgodnie z pismem ST5/4822/5g/BKU/14; 

g) zwiększono dochody o kwotę 20 000 zł. z tytułu  części oświatowej subwencji, 

zgodnie z pismem ST5/4822/8g/BKU/14. 

 

         2. Dochodów majątkowych: 

             a) dotacji na realizację inwestycji „Modernizacja drogi transportu rolniczego w 

miejscowości Niewikla” w wysokości 65 000 zł, zgodnie  z umową Nr 14RW/RM-II/D-

I114/14 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 

rolnych. 

 

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 163 066 zł i 

dotyczą: 

 

      1.Wydatków bieżących w kwocie 105 066 zł. 

      2. Wydatków majątkowych w kwocie 58 000 zł. 

          a) zwiększono wydatki na realizację zadania „Modernizacja drogi 

transportu rolniczego w miejscowości Niewikla” o kwotę 80  000 zł; 

          b) zwiększono wydatki na realizację zadania „Przebudowa chodnika z kostki brukowej 

na ulicy Kwiatowej w Sochocinie” o kwotę 30 000 zł; 

         c) zmniejszono wydatki na realizację zadania „Modernizacja drogi transportu rolniczego 

w miejscowości Milewo” o kwotę 20 000 zł; 

         d) zmniejszono wydatki na realizację zadania „Modernizacja ulicy Pułaskiego  

w Sochocinie” o kwotę 25 000 zł; 

         e) zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w dziale 750 Administracja publiczna 

o kwotę 7 000 zł.  
      

   


