
z tego:

Wydatki 

bieżące

Wydatki 

majatkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

600 Transport i łączność 700 791,00 0,00 700 791,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 700 791,00 0,00 700 791,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 153,00 0,00 50 153,00

Pomoc finansowa na realizację zadania pn.      

„ Poprawa spójności komunikacyjnej, 

społecznej i gospodarczej w subregionie 

ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w 

powiecie płońskim, łączących się z siecią 

TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 

3034 W Szymaki – Smardzewo – Sochocin 

Kolonia”

6309

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

535 638,00 0,00 535 638,00

Pomoc finansowa na realizację zadania pn.      

„ Poprawa spójności komunikacyjnej, 

społecznej i gospodarczej w subregionie 

ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w 

powiecie płońskim, łączących się z siecią 

TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 

3034 W Szymaki – Smardzewo – Sochocin 

Kolonia”

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

75 000,00 0,00 75 000,00

Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji 

projektowej na zadanie pn"Przebudowa mostu 

JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z 

dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 

3036W Sochocin-Konradowo-Malużyn"

Dotacje 

ogółem
Wydatki ogółemDział Rozdział Zakres porozumienia lub umowy§ Nazwa

w  2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

                                             Załącznik nr  3

                                             do Uchwały Nr XXIII/191/2017

                                             Rady Gminy Sochocin

                                             z dnia 23 maja 2017r.



6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

40 000,00 0,00 40 000,00

Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji 

projektowej na zadanie pn"Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-

Kołoząb"

0,00 700 791,00 0,00 700 791,00Ogółem


