
UCHWAŁA Nr III/27/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Sochocin 

 
 
Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach 

publicznych  (  Dz.  U.  z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian  w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin ,  zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 

 

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin 

 

Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia  19 grudnia 2018 roku w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin  wprowadzono następujące 

zmiany: 

 

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę  25 218,44 zł  

i dotyczą: 

 

1. Dochodów bieżących: 

a) zgodnie z  umową dotacji na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny 

zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę  6 081,00 zł; 

b)  z tytułu  opłat za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody o kwotę 2 700,00 zł; 

c)  z tytułu kosztów upomnień zwiększono dochody o kwotę 725 ,00 zł; 

d)  z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono 

dochody           o kwotę 161,44 zł; 

e)  z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zwiększono dochody o kwotę 201,00 zł; 

f)  z tytułu  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwiększono dochody                   

o kwotę 1 395 zł; 

g)  z tytułu opłat za korzystanie w stołówce szkolnej zwiększono dochody o kwotę          

2 255,00 zł; 

h)  z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia  w jednostkach realizujących zadania                    

z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększono dochody o kwotę 6 200,00 zł; 

i)  z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze zwiększono dochody o kwotę 3 500,00 zł; 

j) z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych zwiększono dochody o kwotę  

2 000,00 zł. 

 

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę  25 218,44  zł  

i dotyczą 

 

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie  25 218,44 zł. 

 

Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się dotacjami, przychodami z kredytu                 

i  emisji obligacji na inwestycje  oraz dochodami własnymi. 

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 148 619,76 

zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 

171 667,76 zł, kredytem w wysokości 200 000 zł  oraz środkami pochodzącymi z emisji 

obligacji w wysokości 1 776 952,00 zł. 

Przychody budżetu w wysokości  2 371 667,76 zł, rozchody w wysokości 223 048,00 zł. 

 

           

  


