
Objaśnienia 
do Uchwały Nr XXIX/239/2014 Rady Gminy w Sobolewie 

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę   244 489,00 zł  w następujących działach:

Dział 750

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale  75023  z tytułu wpłat z ubiegłego roku /zwroty z Urzędu 

Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zwroty za energie/ -

11 500,00 zł   oraz środków z Urzędu Pracy w ramach podpisanego porozumienia na wykonywanie 

na okres  11 miesięcy prac społeczno- użytecznych przez osoby bezrobotne w kwocie  33 936,00 zł.

Dział 756

Zwiększa się dochody w rozdziale   75615 z tytułu podatku od nieruchomości z gospodarki 

uspołecznionej (po złożonych deklaracjach na rok 2014)  o kwotę   134 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych o kwotę   28 000,00 zł oraz z tytułu podatku leśnego o kwotę   4 553,00 zł. 

Dział 801 

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 7 500,00 zł z tytułu darowizny od  Spółki 

Investgrand z Inowrocławia na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole.

Dział 926

Zwiększa się dochody w rozdziale 92601 o kwotę 25 000,00 zł - są to środki w ramach działania 

“Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  objętego PROW na lata 2007- 2013 na podstawie 

podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr 0021-6930- UM0740230/12

na utworzenie zespołu parkowo- rekreacyjnego w Kownacicy. Zadanie zostało wykonane  w 2013 r. 

Zmniejsza się dochody o kwotę  112 451,00 zł w  dziale  758 rozdział  75801 z tytułu zmniejszenia 

subwencji oświatowej - pismo z Ministerstwa Finansów nr STB/4820/2/2014.

Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę   787 140,00 zł,   w tym wydatki bieżące o kwotę  

177 140,00 zł  w następujących działach:

Dział 600 

Rozdział 60016 - zwiększa się wydatki o kwotę   20 000,00 zł na remonty dróg po zimie oraz

 o kwotę   7 000,00 zł na remont mostu w Godziszu.
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Dział 754

Rozdział 75412 - zwiększa się wydatki o kwotę  5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dla 

OSP Ostrożeń.

Dział 801

Rozdział 80101- zwiększa się wydatki o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów 

dla szkoły w Sokole.

Rozdział 80195 - zwiększa się wydatki o kwotę   35 100,00 zł,  w tym   30 000,00 zł  na ogrzewanie 

budynków po szkole w Godziszu i Chotyni oraz   5 100,00 zł   na dofinansowanie projektu „Umiem 

pływać”.

Dział 852

Rozdział 85295 - zwiększa się wydatki o kwotę 56 540,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia 

pieniężne  przysługujące osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku z tytułu prac społecznie 

użytecznych. 

Dział 900

Rozdział 90002 - zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł jako udział własny z przeznaczeniem

 na wywóz i i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90015- zwiększa się wydatki o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 

oświetlenia ulicznego w Kownacicy. 

Dział 926

Rozdział 92601- zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na 

szatni przy boisku Orlik w Gończycach.

Zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę   610 000,00  zł  - załącznik Nr 4 do uchwały 

a mianowicie:

poz. 22  Dział 600  rozdział 60016  - „Modernizacja ul. Polnej”  -   dotychczasową kwotę 

 80 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę   150 000,00 zł 

Zwiększa się środki na zadanie o kwotę 70 000,00 zł 

poz. 41   Dział 010   rozdział 01010 - „Wykonanie projektu i budowa wodociągu w Kobusach 

i Krepie”  - dotychczasową kwotę 100 000,00 zł w kolumnie 6 zmienia się na kwotę 150 000,00 zł 

oraz  w kolumnie 7  i 8 dodaje  kwotę 50 000,00 zł 

oraz dodaje nowe pozycje:
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poz. 42 Dział 600 rozdział  60016 - “Budowa na ul. Marzysza” - określając okres realizacji zadania 

w roku 2014 oraz w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę 110 000,00 zł

poz. 43 Dział  600 rozdział  60016 - „Modernizacja  ul. Młyńskiej w Godziszu” określając okres 

realizacji zadania w roku 2014 oraz w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę 20 000,00 zł.

poz.  44 Dział  754 rozdział 75412 - „Termomodernizacja budynku OSP Gończyce”  określając 

okres realizacji zadania w roku 2014 oraz w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę  50 000,00 zł

poz. 45 Dział  801 rozdział 80101- „Termodernizacja budynku szkoły w Sokole” - określając okres 

realizacji zadania w roku 2014 oraz w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę 60 000,00 zł

poz. 46  Dział  851 rozdział 85121 -” Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Gończycach” określając 

okres realizacji zadania w roku 2014 oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 150 000,00 zł

poz.  47 Dział  900 rozdział 90003 - “Wykonanie projektu kanalizacji Sokół – Gończyce” określając 

okres realizacji zadania w roku 2014 oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę 100 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł

Dział  801 rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki o kwotę   20 000,00 zł,  które były zaplanowane 

na remont szkoły w Sokole, z uwagi na termomodernizację budynku zaplanowana do wykonania 

w 2014 r. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Leszek Dariusz Urawski 
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