
Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin 

 

 

 

Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 marca 2019 roku  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin  wprowadzono następujące zmiany: 

 

 

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę  523 674,00 zł  

i dotyczą: 

 

1. Dochodów majątkowych: 

 

   a)  zwiększono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych ( samochód)                                                                       

o kwotę 15 853,66 zł. 

 

2. Dochodów bieżących: 

 

a) zgodnie z pismem WF-I.3111.24.4.2019 zmniejszono dochody  z tytułu dotacji o kwotę      

3 000,00 zł; 

b) zgodnie z pismem WF-I.3111.24.4.2019 zwiększono dochody z tytułu dotacji           

o kwotę 496 000,00 zł; 

c) zgodnie z pismem ST3.4750.1.2019; zmniejszono dochody z tytułu części oświatowej 

subwencji ogólnej o kwotę 18 023,00 zł; 

d) zgodnie z pismem z dnia 18 lutego 2019 r. zwiększono dochody z tytułu dotacji            

w wysokości   29 065,82 zł; 

e) zwiększono dochody z tytułu opłat o kwotę 1 000,00 zł; 

f) zwiększono dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, odsetek i rozliczę z lat 

ubiegłych o kwotę 1 307,52 zł; 

g)  zwiększono dochody z tytułu darowizn o kwotę 1 470,00 zł. 

 

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę  702 394,62  zł              

i dotyczą: 

 

1. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 145 000,00 zł; 

2. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie  557 394,62 zł. 

 

 

 

 

 



Zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcie Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej 

w Gminie Sochocin o kwotę 145 000,00 zł. 

 

W 2019 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 144 327,38 zł. 

Nadwyżka budżetu została przeznaczona 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 również 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. 

 

 

 

 

              

 


