
            

         

    

 
UCHWAŁA Nr XXIII/190/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 maja 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  do niniejszej uchwały.  

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin 

 

 

 

Uchwałą Nr  XXIII/190/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 maja 2017 roku  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin  wprowadzono następujące zmiany: 

 

 

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę  33 530,00 zł  

i dotyczą; 

1. Dochodów bieżących: 

 

a) z tytułu rozliczeń  z  roku ubiegłego zwiększono dochody o kwotę 6 150,00 zł; 

 

       c)  z tytułu darowizn zwiększono dochody o kwotę 650,00 zł. 

 

    2. Dochodów majątkowych: 

       a)   zwiększono dochody majątkowe o kwotę 26 730,00 zł   z tytułu sprzedaży 

nieruchomości gruntowej nr działki 825 położonej w miejscowości Sochocin na rzecz 

użytkownika wieczystego  w kwocie 7 673,00zł oraz sprzedaż działki nr 889 o pow. 0,08 ha 

położonej w miejscowości Sochocin w kwocie 19 057,00 zł; 

 

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę  33 530,00  zł  

i dotyczą: 

 

      1.Zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 171 605,00 zł; 

 

      2.Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 205 135,00 zł. 

 

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 205 135,00 zł  na udzielenie  pomocy finansowej dla 

Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.  „ Poprawa spójności 

komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę 

dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3034 

W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia”. 

 

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. 

 


