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Objaśnienia  

do Uchwały 190/XXVII/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. 

 
Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo zgodnie z poniższymi 

objaśnieniami  

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone: 

1. Zarządzeniem Nr 86/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 31 października 2016 r., 

2. Uchwałą Nr Rady Gminy w Mochowie Nr 189/XXVII/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. 

 

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ: 

1. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i 

geometrii dachu” – przesunięcie części realizacji zadania z roku 2016 na 2017. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin – Obręb – zmniejszenie limitu roku 

2016, łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań o 32 146,00 zł (środki własne) – zmiany 

poprzetargowe 

3. "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele" – zwiększenie 

limitu roku 2017, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów o kwotę 50 000,00 zł  - zmiany 

poprzetargowe. 

 

DOCHODY 2016: 

I. Zmiany dochodów bieżących 

 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z Decyzjami Wojewody 

Mazowieckiego 

 w związku z bieżącą realizacją budżetu 

II. zmiany dochodów majątkowych: 

 uzyskanie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji – na 

zadanie „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, 

gm. Mochowo” 

 zmniejszenie wpływów dotacji na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w 

Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” – przesunięcie realizacji zadania na 

rok 2017 

 

WYDATKI 2016 

I. Zmiany w wydatkach bieżących: 

 w związku ze zmianami w związku z bieżącą realizacją budżetu,  

 w związku ze zmianami w planie dotacji zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego 

II. Zmiany wydatków majątkowych w związku  z rozstrzygnięciami przetargów oraz potrzebami z 

kosztorysów inwestorskich do ogłaszanych przetargów 
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zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i 

wydatków bieżących z tytułu świadczenia wychowawczego 

 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 

dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - reguła spełniona 

dla wszystkich lat prognozy. 

 

Gmina Mochowo nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy  

o finansach publicznych 

 

 

 

 

 


