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U Z A S A D N I E N I E 

do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie 

Nr X/60/2015 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

 

   Zwiększa się plan dochodów o kwotę   398 429,00 zł 

 w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 3 300,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę 

 przydomowych oczyszczalni ścieków (wpłaty z 2014 r.) 

 w dziale 600 rozdziale  60016  o kwotę   40 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków związanych 

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację  zadania pn. “Modernizacja drogi 

 gminnej Nr 131111W  Kownacica – Chotynia (pismo  RW-RM-II.7153.1.158.2015 r. A.O.) 

 w dziale 750  rozdziale 75095 o kwotę  325 029,00 zł  z tytułu darowizny przez Spółdzielnię 

 Kółek  Rolniczych w Sobolewie z/s w Gończycach w/g uchwały walnego zgromadzenia. 

 w dziale 801 rozdziale  80101 o kwotę   1 400,00 zł z tytułu darowizny przez Spółkę Investgrand   

i firmą  ADAMO - Usługi Handel Pośrednictwo  Bogumił Klan na dofinansowanie 

 festynu środowiskowego organizowanego  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole. 

 w dziale 801 rozdziale 80103, 80104 o kwotę  12 750,00 zł. Jest to zwrot kosztów wychowania 

przedszkolnego  dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

 znajdujących  się na terenie naszej gminy. 

 w dziale 852 rozdziale  85228 o kwotę  300,00 zł. Jest to dochód z tytułu świadczenia   

 specjalistycznych usług opiekuńczych (5 % wpłaty). 

 w dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę  1 450,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę 

 kanalizacji (wpłaty z 2014 r.) 

 w dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę  14 200,00 zł z tytułu środków z Ministerstwa Gospodarki  

w ramach zawartego porozumienia “Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”   

na aktualizację  inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na  terenie gminy Sobolew. 

 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę   469 120,20 zł, w tym: 

wydatki bieżące o kwotę  281 377,20 zł. 

   - w dziale  600 rozdziale  60016 o kwotę  97 678,20 zł: 

na remont dróg gminnych, w tym: 

 w sołectwie Kownacica o kwotę  20 781,00 zł 

 w sołectwie Ostrożeń Drugi o kwotę  36 781,00 zł 

 w sołectwie Chotynia o kwotę    13 781,00 zł 
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 w sołectwie Gończyce   o kwotę  26 335,20 zł;   (są to środki funduszu sołeckiego) 

 

 w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę  5 000,00 zł: 

 na zakup usług pozostałych; są to środki na wykonanie  oświetlenia parkingu przy świetlicy w 

Trzciance  5 000,00 zł 

 w dziale 801 rozdziale  80101 o kwotę  1 400,00 zł  z tytułu otrzymanej darowizny na zakup 

materiałów i wyposażenia (dofinansowanie festynu szkolno–środowiskowego w Publicznej Szkole 

 Podstawowej w Sokole) 

 w dziale 900 rozdziale  90003  o kwotę  18 000,00 zł na zakup usług pozostałych – aktualizacja 

inwentaryzacji  wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sobolew przeprowadzona w ramach 

programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Na powyższe zadanie gmina 

 otrzyma dotację w wysokości  14 200,00 zł w ramach podpisanego porozumienia. 

 w dziale 900 rozdziale  90015 o kwotę  16 000,00 zł na  zakup usług pozostałych, w tym: 

wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Kownacicy  13 000,00 zł i montaż lampy 

 oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Sokole  3 000,00 zł 

 w dziale 921 rozdziale  92109  o kwotę  143 299,00 zł, w tym: 

 »   na zakup materiałów i wyposażenia  82 237,00 zł 

a) świetlica wiejska w Przyłęku   19 500,00 zł 

b) świetlica wiejska w Ostrożeniu Pierwszym   20 000,00 zł 

c) świetlica wiejska w Trzciance     17 781,00 zł 

d) świetlica wiejska w Ostrożeniu Drugim      2 000,00 zł 

e) świetlica wiejska w Chotyni      20 000,00 zł 

f) świetlica wiejska w Grabniaku    2 956,00 zł 

 »  na zakup usług remontowych  12 781,00 zł (remont budynku świetlicy wiejskiej w Ostrożeniu 

Pierwszym) 

 » na zakup usług pozostałych  48 281,00 zł, w tym: 

   a) świetlica wiejska w Przyłęku  18 281,00 zł 

   b) świetlica wiejska w Trzciance   10 000,00 zł 

   c) świetlica wiejska w Kowancicy   20 000,00 zł 

 

wydatki inwestycyjne o kwotę  187 743,00 zł 

poz. 10  kol. 5   dział  600 rozdział  60016  dokonuje się zmiany nazwy zadania z “Modernizacja drogi 

w Chotyni” na “Modernizacja  drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia”   

dotychczasową kwotę   40 000,00 zł w kolumnie  6,7 i 8  zmienia się na kwotę  85 000,00 zł; 

zwiększa się plan wydatków  o  45 000,00 zł 

poz. 14  dział 600  rozdział 60016 - “Przebudowa drogi Trzcianka – Ostrożeń – Anielów” 
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dotychczasową kwotę  50 000,00 zł w kolumnie  6,7 i 8  zmienia  się na kwotę  82 781,00 zł; 

zwiększa się plan wydatków o  32 781,00 zł 

poz. 22  dział 801  rozdział 80101 - “Termomodernizacja szkoły w Sokole”  dotychczasową kwotę  

20 000,00 zł  w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę  25 000,00 zł; 

zwiększa się plan wydatków o  5 000,00 zł. 

poz. 30  dział 926  rozdział 92601 - “Budowa zbiornika wodnego w Kobusach” dotychczasową 

kwotę  29 638,68 zł w kolumnie 6,7 i 8 zmienia się na kwotę  33 638,68 zł; 

zwiększa się plan wydatków o  kwotę   4 000,00 zł 

 

poz. 27  dział  921  rozdział  92109  w kolumnie 5 zmienia się  nazwę zadania z - Wykonanie  

elewacji na  budynku świetlicy wiejskiej w Chotyni “Radosne Podwórko”  na Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w Chotyni “Radosne Podwórko” 

zaplanowana kwota w kolumnie 6,7 i 8 nie zmienia się 

Zadanie w/w realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego. Nazwa zadania została zmieniona po 

złożeniu wniosku przez sołtysa w 2015 r. do Wójta Gminy  w sprawie zmiany zadania realizowanego 

w sołectwie Chotynia. 

oraz wprowadza się nowe zadania: 

poz. 43 dział 600 rozdział  60016  - Przebudowa drogi w Sokole “na Podlasie” określając okres 

 realizacji zadania w 2015 roku oraz w kolumnie 6,7 i 8  wprowadza się kwotę  35 781,00 zł 

poz. 44 dział  921 rozdział  92109 - “Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gończycach” określając 

okres realizacji zadania w 2015 roku oraz w kolumnie  6,7 i 8 wprowadza się kwotę 

 38 781,00 zł 

poz. 45  dział 600  rozdział  60016  “Zakup i montaż 5 szt. wiat przystankowych przy drogach 

gminnych w Chotyni i Przyłęku” określając okres realizacji zadania w 2015 roku oraz w kolumnie 

6,7 i 8  wprowadza się kwotę   20 000,00 zł   

(4 szt. wiat przystankowych – Chotynia, 1 wiata przystankowa - Przyłęk) 

 

poz. 46  dział 600  rozdział  60016  “Wykonanie wjazdu na drogę gminną w Sokole – projekt”  

określając okres realizacji zadania w 2015 r. oraz w kolumnie 6,7 i 8 wprowadza się kwotę  6 400,00 zł. 

 

Zmniejsza się plan  wydatków  ogółem o kwotę   70 691,20 zł, 

w tym: 

  » wydatków bieżących o  27 956,00 zł 

 - w dziale  754 rozdział  75412  o kwotę  27 956,00 zł zaplanowanych  na: 

 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 956,00 zł (zmniejsza się wydatki dla OSP 

Chotynia  10 000,00 zł, OSP Kaleń-Grabniak  2 956,00 zł, a zwiększa  wydatki o kwotę  5 
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000,00 zł dla OSP Kownacica na zakup drzwi garażowych 

  zakup usług pozostałych o kwotę  20 000,00 zł (OSP Kownacica.) 

 

» wydatków majątkowych  o kwotę   42 735,20 zł 

poz. 2 dział  rozdział  60016 - “Modernizacja ulicy Milanowskiej”  dotychczasową  kwotę   

 90 000,00 zł w kolumnie 6,7 i 8  zmienia się na kwotę  73 600,00 zł 

zmniejsza się plan wydatków o  16 400,00 zł 

poz. 26 dział  900 rozdział 90095 - “Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gończycach” 

dotychczasową  kwotę  26 335,20 zł w kolumnie  6,7 i 8 zmienia się na kwotę 0 zł,  a  zadanie skreśla 

się. 

Zadanie w/w zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym przez sołtysa 

wnioskiem do Wójta Gminy w 2015 roku zostało  zmienione na zadanie pn “Poprawa stanu dróg w 

miejscowości Gończyce”. 

Zmniejsza się plan wydatków o 26 335,20  zł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Karol Marcinkowski 

 

 


