
 

 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin 

 

 

Uchwałą Nr  XV/ 119/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia  16 marca 2020 roku  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin  wprowadzono następujące zmiany: 

 

 

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę  33 524,00 zł  

i dotyczą: 

                                                    

1. Dochodów bieżących: 

a)  zgodnie  z umową Nr 14/2020/Wn07/UZ-UP-GO/D zwiększono dochody z tytułu  dotacji  z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 33 524,00zł.   

 

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 258 889,54 zł  

i dotyczą: 

 

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 264 139,54 zł. 

2. Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 5 250,00 zł. 

 

Zwiększono o kwotę 67 000,00 zł  wydatki na realizację zadania Budowa kanalizacji deszczowej na 

ul. Zakościelnej. 

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki                         

o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb KPP                       

w Płońsku; 

Zwiększono o kwotę 2 000,00 zł wydatki na zadanie Modernizacja rynku w Sochocinie         

 w     tym    zamontowanie lamp oświetleniowych. 

Zwiększono  wydatki inwestycyjne o kwotę 20 750,00 zł na zadanie pn. „Zwiększenie oferty 

rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę ekologicznej wiaty rowerowej”. 

 Zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji  celowej na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                 i 

zakupów inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł . 

W 2020 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 202 317,54 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 194 384,67 zł i niewykorzystanych 

środków pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

 i wydatków nimi finansowanych związanych ze  szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach   w kwocie 7 932,87 zł.            

 

Wprowadzono przychody z tytułu: 

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych   w kwocie 7 932,87 zł.     



 

 

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                   

w kwocie 217 432,67 zł.      

 

Przychody budżetu w wysokości 300 000,00 zł ( kredyt długoterminowy ) został przeznaczony na  

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów   w wysokości 201 952 zł i pożyczki w 

wysokości 98 048,00 zł.   

Przychody budżetu  w wysokości 23 048,00 zł   z wolnych środków  przeznacza się na rozchody            

w wysokości 23 048,00 zł. ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów). 

 

Od 2021 roku planowany jest  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. 


