
UCHWAŁA Nr XVIII/150/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 25 listopada 2016 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 2013 r. poz. 885 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 XVIII/150/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016 roku  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin  wprowadzono następujące zmiany: 

 

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 53 121  zł  

i dotyczą; 

1. Dochodów bieżących: 

     a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN – 

I.3111.15.53.2016 informujące o kwocie dotacji   w którym zwiększono  dochody                     

w wysokości 585 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki; 

       d) z tytułu  wpływów opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych  

zwiększono dochody o kwotę 240 zł.; 

       e) z tytułu wpływu wyższych niż planowane dochodów z  tytułu opłat za korzystanie           

z wyżywienia w przedszkolu  zwiększono dochody o kwotę 11 500 zł.; 

       f) z tytułu wpływu wyższych niż planowane dochodów z  tytułu opłat za korzystanie            

z wyżywienia w stołówce szkolnej  zwiększono dochody o kwotę 15 900 zł.; 

       g) z tytułu wpływu niższych niż planowane dochodów z  opłat za korzystanie                                 

z wychowania przedszkolnego  zmniejszono dochody o kwotę 2 740 zł.. 

2. Dochodów majątkowych: 

a) z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia Budowa i rozbudowa systemów  

wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu  

Płońskiego zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 78 606 zł, zgodnie z pismem 

RP.042.19.5.2015. 

   

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 53 121  zł  

i dotyczą: 

     1.Zwiększenia wydatków  bieżących w kwocie  45 137 zł; 

     2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 98 258 zł na realizację 

przedsięwzięcia Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 

katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego. Realizacja przedsięwzięcia została 

przełożona do realizacji               na 2017 r. 

  



 

  

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 811 601,43 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 259 222,43 

zł oraz kredytem w wysokości 552 379,00 zł. 

Przychody budżetu w wysokości 223 048,00 zł. ( wolne środki) przeznacza się na rozchody  

w wysokości 223 048,00 zł. ( spłata wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki ). 

Przychody budżetu w wysokości  1 034 649,43 zł, rozchody w wysokości 223 048,00 zł. 

 

 

 
 

  

 


