Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XXXII/251/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2018 roku w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:
I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 139 611 zł
i dotyczą;
1. Dochodów bieżących:
a) zgodnie z pismem FIN-I.3111.24.8.2018 zmniejszono dochody z tytułu dotacji o kwotę
122 000,00 zł;
b) zgodnie z pismami FIN-I.3111.24.8.2018, FIN-I.3111.20.1.2018 i FIN-I.3111.9.6.2018
zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 3 084,00 zł;
c) zgodnie z pismem ST3.4750.1.2018; zmniejszono dochody z tytułu części oświatowej
subwencji ogólnej o kwotę 20 695,00 zł

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 32 056,76 zł
i dotyczą:
1. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 29 000,00 zł;
2. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 3 056,76,00 zł.
Zwiększono wydatki na przedsięwzięcie „Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na
terenie miejscowości Sochocin” o kwotę 50 000,00 zł.
Zwiększono wydatki o kwotę 15 000,00 zł na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Podsmardzewo”.
Zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych relacji MilewoŻelechy” o kwotę 385 000,00 zł.
Zwiększono planowane wydatki na inwestycje roczne: Asfaltowanie drogi gminnej CiemniewoGutarzewo o kwotę 66 200,00 zł, Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kondrajec o kwotę
187 200,00 zł i Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie o kwotę 86 600,00 zł.
Zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł. na dofinansowanie budowy Komendy Powiatowej
i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Płońsku.
Zwiększono wydatki o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Płońsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 171 667,76 zł.
Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się dotacjami, przychodami z emisji obligacji na
inwestycje oraz dochodami własnymi.
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Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 948 619,76 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 171 667,76 zł oraz
środkami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 1 776 952,00 zł.
Przychody budżetu w wysokości 2 171 667,76 zł, rozchody w wysokości 223 048,00 zł.
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