Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016 roku
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:
I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 144 198,79 zł
i dotyczą;
1. Dochodów bieżących:
a) pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.42016 informujące o kwocie subwencji i udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych w którym zwiększono dochody w wysokości 12 054
zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zmniejszono o kwotę 58 474
zł dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej;
b) z tytułu środków uzyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększono
dochody w wysokości 7 200 zł, zgodnie z zawartą umową;
c) pismo WFOŚiGW.MD.WZC.4101.023.16.001.2485.16 informujące o kwocie dotacji w którym
zwiększono dochody w kwocie 81 950 zł na zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin” ;
d) z tytułu darowizn zwiększono dochody o kwotę 6 431 zł;
e) z tytułu wpływu wyższych niż planowane dochodów z podatku od osób prawnych
i kosztów upomnienia zwiększono dochody o kwotę 11 685 zł;
f) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszono dochody
o kwotę 197 250,79 zł
2. Dochodów majątkowych:
a) z tytułu dotacji na planowaną realizację projektu „Budowa i rozbudowa systemów
wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”, zgodnie
z pismem RP.042.19.2.2015 zmniejszono dochody o kwotę 7 794 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 144 198,79 zł
i dotyczą:
1.Zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 239 956,79 zł;
2.Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 95 758,00 zł.
Zwiększono wydatki o kwotę 7 000 zł z tytułu wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
dla Komendy Powiatowej w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków
inwestycyjnych związanych z zakupem radiowozu, dokonano również zmniejszenia wydatków na
realizację projektu „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” o kwotę 9 742 zł. Zwiększono wydatki o kwotę
61 500 zł z przeznaczeniem na projekt ronda. Zwiększono o kwotę 30 000 zł wydatki na zadanie

inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kondrajec”. Zwiększono wydatki
o kwotę 7 000 zł na przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Idzikowice.
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.

