
 

Uchwała Nr X/80/2015 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 19 listopada 2015 r. 

 

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 2013 r. poz. 885 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  X/80/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Sochocin  wprowadzono następujące zmiany: 

 

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę  96 034,00 zł  

i dotyczą; 

 

1. Dochodów bieżących: 

     a) zgodnie z pismem FCR-I.3111.9.78.2015 z dnia 20 października  2015 r. zwiększono plan 

dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy            

o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 708 zł, 

 

       b) zgodnie z pismem FCR-I.3111.15.88.2015 z dnia 22 października 2015 r. zwiększono 

plan dotacji na zadania zlecone gminie  na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników           

o kwotę 52 zł  oraz zmniejszono plan dotacji o kwotę 1 654 zł na sfinansowanie kosztu 

zakupu podręczników. 

c) zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.137.2015 z dnia 16 października 2015 r. zwiększono 

plan dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy o kwotę 6 310 zł. 

d) ) zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.110.2015 z dnia 15 października 2015 r. zwiększono 

plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 12 806 zł oraz na 

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 18 167 zł. 

e) zgodnie z pismem FCR-I.3111.19.35.2015 z dnia 15 października 2015 r. zwiększono plan 

dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym w wysokości 59 360 zł . 

f) zgodnie z pismem FCR-I.3111.19.38.2015 z dnia 19 października 2015 r. zwiększono plan 

dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 

ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” o kwotę 285 zł . 

 

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę  90 723,51  zł  

i dotyczą: 

 

   1 Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę  96 034,00  zł. 

 

 
   

 

 

    

  


