Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XXVIII/212/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 października 2017 roku
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:
I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 20 689,00 zł
i dotyczą;
1. Dochodów bieżących:
a) zgodnie z pismem FIN-I.3111.8.40.2017 zwiększono dochody o kwotę 2 018,00 zł z tytułu
dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
ewidencji ludności i dowodach osobistych;
b) zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.18.2017 zwiększono dochody o kwotę 104 150,00 zł.
przeznaczone na realizację świadczenie wychowawczego;
c) zgodnie z pismem FIN-I.3111.16.81.2017 zwiększono dochody o kwotę 52 155,00 zł.
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
2.

Dochodów majątkowych:
a) zgodnie z rozwiązaniem za porozumieniem stron Umowy Nr 17/OR/BP-I/D/17 z dnia
14 września 2017 r. zmniejszono dochody o kwotę 100 000,00 zł. z tytułu dotacji na zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
b) zgodnie z pismem Starosty Płońskiego nr RP.042.19.12.2015 zmniejszono dochody na
realizację projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” o kwotę 79 012,00 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 20 689,00 zł
i dotyczą:
1.Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 323 165,00 zł;
2. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 302 476,00 zł.
Zwiększono wydatki o kwotę 12 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn ;
Zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł
infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin”;

na realizację przedsięwzięcia

„Rozwój szkolnej

Zmniejszono wydatki
na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę 286 400,00 zł,
zgodnie z rozwiązaniem za porozumieniem stron Umowy Nr 17/OR/BP-I/D/17.
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Zmniejszono również wydatki na realizację projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed
zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” o kwotę 98 765,00 zł

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.
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