
 

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin 

 

 

Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 października 2019 roku 2019 roku                   

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin  wprowadzono następujące zmiany: 

 

 

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę  767 300,26 zł  

i dotyczą: 

                                                    

 

1. Dochodów bieżących: 

a)  zgodnie z pismem WF-I.3111.9.40.2019  zwiększono dochody z tytułu dotacji                     

o kwotę 4 056,00 zł. 

b) zgodnie z pismemWF-I.3111.17.81.2019 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 

3 000,00 zł; 

c) zgodnie z pismem WF-I.3111.20.33.2019  2019  zwiększono dochody z tytułu dotacji            

o kwotę 1 100,00 zł. 

d)  zgodnie z pismem WF-I.3111.17.77.2019 zwiększono dochody z tytułu dotacji                  

o kwotę 2 400,00 zł; 

e) zgodnie z pismem WF-I.3111.20.41.2019 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 

393 000,00 zł; 

f)   zgodnie z pismem ST5.4750.8.2019.g  zwiększono część oświatową subwencji ogólnej       

o kwotę 135 837,00  zł; 

g)   zgodnie z pismem ST5.4751.7.2019.5g  w związku z uzyskaniem środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne zwiększono dochody o kwotę 40 000,00 zł; 

h) zgodnie z pismem ES-KW.541.2.158.2019.KC zwiększono dochody z tytułu dotacji         

o kwotę 47 000,00; 

i)    zgodnie z pismem Nr ref. 00120190917095427880882  zwiększono dochody                         

z tytułu odszkodowania o kwotę  22 490,00 zł; 

j)    zwiększono o kwotę 20 549,00 zł  dochody z tytułu podatku od czynności 

cywilnoprawnych; 

k)  z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono 

dochody o kwotę 1 404,00 zł; 

l)     z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych zwiększono dochody                    

o kwotę 2 000,00 zł; 

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

o kwotę 299,00 zł, 

n) zwiększono dochody z tytułu refundacji kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli     

i oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin o kwotę 23 000,00 zł; 

o) z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat w wysokości                      

o 1 693,82 zł; 



 

p) z tytułu wpłat darowizn zwiększono dochody o kwotę 1 050,00 zł; 

q) z tytułu zwrotu wydatków z roku ubiegłego zwiększono dochody w wysokości                 

2 233,44 zł; 

r)  z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od 

osób fizycznych i wypłaty zasiłków zwiększono dochody o kwotę 600,00 zł; 

 

s) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody o kwotę 588,00 zł. 

 

2. Dochodów majątkowych: 

a)  z tytułu sprzedaży składników majątkowych  zwiększono dochody o kwotę 65 000,00 zł. 

  

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 767 300,26  zł  

i dotyczą: 

 

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 749 300,26 zł. 

2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 18 000,00 zł na realizację inwestycji „Przebudowa 

drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin” w związku  

z protokołem konieczności wykonania kanalizacji deszczowej. 

 

W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 105 672,62 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 105 672,62 zł. 

Przychody budżetu w wysokości 144 327,38 zł ( kredyt długoterminowy ) został przeznaczony na  

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów   w wysokości 144 327,38 zł. 

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 178 720,62 zł. Przychody budżetu                      

z wolnych środków  przeznacza się na rozchody w wysokości 178 720,62 zł. ( spłata wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów  w wysokości 80 672,62 zł  i pożyczki                         

w wysokości 98 048,00 zł). 

 

Od 2020 roku planowany jest  dodatni wynik  budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć 

na rozchody (spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji) 

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji. 

       
                             


