UCHWALA Nr XIXl169/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
na lata 2013-2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sarnorz'ldzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pom. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pUblicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z
pOz. zm. ), w zwi<}Zku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku 0 zmianie niektorych
ustaw w zwi<}Zku z realizacj'l ustawy budzetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) Rada
Gminy Sochocin uchwala, co nast~puje:

§1. 1. Dokonuje si~ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin na
lata 2013-2030, zgodnie z za1'lcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dol'lcza si~ objasnienia przyj~tych wartosci.

§2. Dokonuje si~ zmian w Wykazie
Finansowej, zgodnie z zal'lcznikiem nr 2.
§3. Za1'lcza si~ informacj~, 0 relacji,
sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych.

0

Przedsi~wzi~c

do Wieloletniej Prognozy

ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycia z dniem podj~cia .

Uzasadnienie do
UCHWALY Nr XIXl169/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 27 marea 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Soehocin
na lata 2013-2030
W zwi~u z wejsciem w zycie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku
o zmianie niekt6rych ustaw w zwi~u z realizacjlf ustawy budzetowej (Dz. U. z 2012 roku
poz. 1456) jednostki samorZlfdu terytorialnego majlf obowilfZek dostosowac uchwaly
w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymog6w wynikajlfcych
z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych
w brzmieniu nadanym cytowanlf ustawlf.
Rozporzlfdzenie Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorZlfdu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18
stycznia 2013 roku poz. 86) okresla wz6r wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorZlfdu terytorialnego oraz zallfcznika dotyczlfcego wykazu przedsiywziyc .
lednostki samorzlfdu terytorialnego zgodnie z art.37 ust. 2 majlf obowilfZek
dostosowac uchwaly w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do
wymog6w wynikajlfcych z art. 36 cytowanej ustawy w terminie 3 miesiycy od dnia wejscia
w zycie ustawy (ustawa wchodzi w zycie 1 stycznia 2013 roku).
Uchwala Nr XVIII/14112012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sochocin zostala podjyta przez Rady Gminy Sochocin w dniu 19 grudnia
2012 roku.
Ponadto, w zwi~u ze zmianlf budzetu gminy Sochocin na 2013 rok zgodnie z art.
229 wartosci przyjyte w budZecie gminy powinny bye zgodne z wartosciami przyjytymi w
wieloletniej prognozie finansowej co najrnniej w zakresie wyniku budzetu i zwilfZallych
z nim kwot przychod6w i rozchod6w oraz kwot dlugu z tych powod6w dokonuje siy
stosownych zmian w WPF.
Powyzsze uzasadnia podjycie uchwaly.
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Objasnienia przyj~tych wartosci do zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku 0 zmlame
niekt6rych ustaw w zwiq,zku z realizacj,! ustawy budzetowej (Dz. U. z 2012 roku poz.
1456) niniejszo uchwal,! dostosowuje siy Wieloletni,! Prognozy Finansow'! Gminy
Sochocin do wzoru okreslonego Rozporz,!dzeniem Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia
2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorZ'ldu
terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86).
Ponadto w WPF wprowadzono nastypuj,!ce zmiany:
I. Dochody og6lem budzetu gminy ulegly zmniejszeniu 0 kwoty 46636 zl. i dotycZ'l;
1. Dochod6w bieZ<lcych:
a) pismo Ministra Finans6w nr ST5/4820/2/2013RD-5859 z dnia 14 lutego 2013
roku w sprawie potwierdzenia 0 ostatecznych kwotach subwencji og61nej
i podatk6w w kt6rym zmniejszono subwencjy oswiatow,! 0 kwoty 15 734 zl;
b) wplyw6w z tytulu zawartych um6w cywilnoprawnych w kwocie 6 500 zl.
2. Dochod6w maj,!tkowych:
a) zmniejszenie dotacji z NFOSiGW w kwocie 63.202 zl. na realizacjy
inwestycji "Termomodernizacja budynk6w uzytecznosci publicznej na terenie gminy
Sochocin", zgodnie z podpisanym aneksem do umowy 0 dofinansowanie.
II. Wydatki og61em budzetu gminy Sochocin ulegly zmniejszeniu 0 kwoty
191 188,76 zl i dotycz,!:
1 .Wydatk6w biez'!cych (zwiykszenia) w kwocie 104 211,25 zl;
2.Wydatk6w maj,!tkowych (zmniejszenia) w kwocie 295400,01 zl
R6zuica wynikaj,!ca miydzy pozyskanymi dochodami a wydatkami (788 243,24 zl)
sfinansowana bydzie wolnymi srodkami z lat ubieglych w kwocie 260077,24 zl. oraz
pOZyczk,! z NFOSiGW w wysokosci 528 166 zl.
Zmniejszenie wydatk6w inwestycyjnych dotyczy miedzy innymi:
- dofinansowania przez gminy projekt6w realizowanych przez Marszalka
Wojew6dztwa Mazowieckiego w kwocie 6 448,01 zl;
- kwoty planowanych wydatk6w na realizacjy inwestycji "Termomodernizacja
budynk6w uzytecznosci publicznej na terenie gminy Sochocin", zgodnie
z podpisanym aneksem do umowy 0 dofinansowanie 0 kwoty 298 952 zl..
Zwiykszenie wydatk6w inwestycyjnych dotyczy miedzy innymi:
- ustalenia wplaty na Wojew6dzki Fundusz Wsparcia Paiistwowej Stra:zy Pozarnej
w kwocie 10 000 zl,
- planowanej dotacji podmiotowej dla samodzielnego publicznego zakladu opieki
zdrowotnej w kwocie 5 000 zl.
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