
z dnia .

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6

600 Transport i łączność 100 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych

100 000,00

801 Oświata i wychowanie 140 000,00

80104 Przedszkola 140 000,00

2310

Dotacje celowe przekazane 

gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

140 000,00

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
36 300,00

90013 Schroniska dla zwierzat 20 000,00

2310

Dotacje celowe przekazane 

gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

20 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska

16 300,00

2310

Dotacje celowe przekazane 

gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

4 300,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

12 000,00

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego
740 000,00

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby
555 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla samorządowej instytucji 

kultury 

555 000,00

92116 Biblioteki 185 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla samorządowej instytucji 

kultury 

185 000,00

740 000,00 276 300,00

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6

754
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa
20 000,00

Podmiotowe
Klasyfikacja

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Celowe

Dotacje z Budżetu Gminy

CeloweNazwa

do  Uchwały Rady Gminy

Klasyfikacja

Załącznik nr 6

Ogółem 

Nazwa

Podmiotowe

Nr 

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych



75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

20 000,00

801 Oświata i wychowanie 440 000,00

80104 Przedszkola 440 000,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 

440 000,00

851 Ochrona zdrowia 19 500,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 500,00

2360

Dotacje celowe z budżetu  

jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie  

art.221 ustawy , na finansowanie  

lub dofinansowanie  zadań 

zleconych do realizacji  

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego 

19 500,00

900
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska
30 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska 

30 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji  i 

zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

30 000,00

921
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
54 800,00

92118 Muzea 16 800,00

2360

 Dotacje celowe z budżetu 

jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie  

art.221 ustawy, na finansowanie 

lub dofinansowanie  zadań 

zleconych  do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność  pożytku publicznego

16 800,00

92120
Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 
25 000,00

2720

Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

prac remontowych i 

konserwatorskich obiektów 

zabytkowych przekazane 

jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych 

25 000,00

92195 Pozostała działalność 13 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu  

jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie  

art.221 ustawy , na finansowanie  

lub dofinansowanie  zadań 

zleconych do realizacji  

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego 

13 000,00

926 Kultura fizyczna 110 000,00

92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej  
110 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu  

jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie  

art.221 ustawy , na finansowanie  

lub dofinansowanie  zadań 

zleconych do realizacji  

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego 

110 000,00

440 000,00 234 300,00Razem  

510 600,00Ogółem 1 180 000,00


