Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XXII /179/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017 roku
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:
I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 374 247,00 zł
i dotyczą;
1. Dochodów bieżących:
a) pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 w którym zwiększono dochody w
wysokości 85 189,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji oraz zmniejszono o kwotę
1 307,00 zł dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
b)

zgodnie z umową nr POPT-REW-133/2016-00 zwiększono dochody w wysokości
49 869,00 zł na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin;

c) z tytułu darowizn zwiększono dochody o kwotę 2 900,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:
a) z tytułu dotacji na planowaną realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych relacji
Gutarzewo-Podsmardzewo i Smardzewo” zwiększono dochody o kwotę 137 596,00 zł, zgodnie
z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie.
b) zgodnie z Uchwałą nr 25/2017 Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz podpisaną
umową o dofinansowanie zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 100 000,00 zł na
dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratowniczo – pożarniczego.
II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 151 037,17 zł
i dotyczą:
1.Wydatków bieżących w kwocie 320 479,00 zł;
2.Wydatków majątkowych w kwocie 830 558,17 zł.
Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 536 400 zł z przeznaczeniem na zakup
samochodu pożarniczego średniego, zwiększono wydatki o kwotę 40 000 zł na wykonanie projektu
poprawy bezpieczeństwa drogi nr 50; zwiększono wydatki o kwotę 186 238,50 zł. na remont świetlicy w
Milewie oraz zmniejszono wydatki na planowaną realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych relacji
Gutarzewo-Podsmardzewo i Smardzewo” o kwotę 82 080,33 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o
kwotę 150 000,00 zł na rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 001 363,17 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 626 790,17 zł ,
kredytem w wysokości 150 000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości
1 224 573,00 zł.
Przychody budżetu w wysokości 2 776 910,17 zł, rozchody w wysokości 775 427,00 zł.

