UCHWAŁA Nr XXIV/195/2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 27 czerwca 2017r
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 2016 r. poz. 1870 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 XXIV/195/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2017 roku
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:
I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 102 203,65 zł
i dotyczą;
1. Dochodów bieżących:
a) pismo WFOŚIGW.KK.WZC.4101.034.17001.3473.17 o przyznaniu promesy na
dofinansowanie zadania Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2017 roku – etap II” zwiększono
dochody o kwotę 43 496,00 zł z tytułu dotacji;
b)

zgodnie z aneksem do umowy nr POPT-REW-133/2016-00 zmniejszono
dochody o kwotę 855,00 zł na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy
Sochocin;

c) zwiększono dochody o kwotę 1 353,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania
w sprawie o rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie
miejscowości Drożdżyn ;
d) z tytułu darowizn zwiększono dochody o kwotę 550,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:
a) pismo WFOŚIGW.KK.WZC.4101.133.17002.3475.17
o przyznaniu promesy na
dofinansowanie zadania „ Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sochocin –
ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap I” zwiększono
dochody o kwotę 57 659,65 zł .
II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 102 203,65 zł
i dotyczą:
1.Wydatków bieżących w kwocie 53 544,00 zł;
2.Wydatków majątkowych w kwocie 48 659,65 zł.
Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 57 659,65 zł z przeznaczeniem na
realizację zadania „ Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sochocin – ograniczenie emisji
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap I”; zwiększono wydatki o kwotę 7 000,00 zł
na realizację przedsięwzięcia Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie
miejscowości Sochocin, zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi
gminnej relacji Ślepowrony-Niewikla oraz zmniejszono wydatki o kwotę 3 000,00 zł na realizację
przedsięwzięcia Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Milewo-Smardzewo-Kępa i

Kuchary Żydowskie-Jędrzejewo-Kuchary Królewskie; zmniejszono planowane wydatki w
wysokości 13 000,00 zł na zakup centrali telefonicznej.

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.

