
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/264/16 

RADY MIEJSKIEJ W  CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 216, art. 217, art. 233 

w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885  

z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 

uchwala: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę  124 228 zł 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 4 228 zł 

dochody bieżące/ pozostałe o kwotę 4 228 zł 

wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 228 zł 

(realizuje PP Nr 11 +975 zł, ZS Zabrzeg +3 253 zł)   

   

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 120 000 zł 

dochody bieżące/ pozostałe o kwotę 120 000 zł 

wpływy z usług o kwotę 120 000 zł 

(realizuje OPS)   

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 124 228 zł 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 4 228 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3 253 zł 

wydatki bieżące o kwotę 3 253 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
o kwotę 3 253 zł 

(realizuje ZS Zabrzeg)   

   

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 975 zł 

wydatki bieżące o kwotę 975 zł 

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
o kwotę 975 zł 

(realizuje PP Nr 11)   

   

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 120 000 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 120 000 zł 
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wydatki bieżące o kwotę 120 000 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 120 000 zł 
(realizuje OPS)   

§ 3.  

 Dochody budżetu Gminy wyniosą - 158 613 693,84 zł 
Wydatki budżetu Gminy wyniosą - 165 240 538,84 zł 
Przychody budżetu Gminy wyniosą - 11 034 475,00 zł 
Rozchody budżetu Gminy wyniosą - 4 407 630,00 zł 
   
Deficyt budżetu Gminy wynosi:  6 626 845,00 zł 

i zostanie pokryty:   
- kredytami  2 623 337,00 zł 

- wolnymi środkami  4 003 508,00 zł 

§ 4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami po stronie wydatków: 

Zmniejsza się: o kwotę 245 412 zł 
   

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 5 000 zł 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 5 000 zł 
wydatki majątkowe o kwotę 5 000 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 000 zł 
Projekt chodnika przy ul. Zamkowej (od ul. Cichy Kącik do ul. Kopernika)- 

dotacja   

(realizuje IZD /ZO Południe/)   

   

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 13 000 zł 

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 13 000 zł 
wydatki bieżące o kwotę 13 000 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych o kwotę 13 000 zł 
(realizuje UA)   

   

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 5 000 zł 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 000 zł 
wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł 
dotacje na zadania bieżące o kwotę 5 000 zł 
(realizuje WZK /ZO Górne/)   

   

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 33 143 zł 

Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 14 300 zł 
wydatki bieżące o kwotę 14 300 zł 
dotacje na zadania bieżące o kwotę 14 300 zł 
(realizuje FK)   

   

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 18 843 zł 
wydatki bieżące o kwotę 18 843 zł 
dotacje na zadania bieżące o kwotę 18 843 zł 
(realizuje FK)   

   

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 67 000 zł 

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 67 000 zł 
wydatki bieżące o kwotę 67 000 zł 
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świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 67 000 zł 
(realizuje SP)   

   

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 122 269 zł 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2 269 zł 
wydatki bieżące o kwotę 2 269 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych o kwotę 2 269 zł 
(realizuje IZD /ZO Południe/)   

   

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 120 000 zł 
wydatki majątkowe o kwotę 120 000 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120 000 zł 
Budowa toalety publicznej w centrum miasta   

(realizuje IZD)   

   

Zwiększa się: o kwotę 245 412 zł 
   

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 21 500 zł 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 21 500 zł 
wydatki bieżące o kwotę 1 500 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych o kwotę 1 500 zł 
(realizuje PTZ /ZO Południe/)   

   

wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000 zł 
Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach   

(realizuje IZD)   

   

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 60 000 zł 

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 60 000 zł 
wydatki bieżące o kwotę 60 000 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych o kwotę 60 000 zł 
(realizuje AZK)   

   

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 120 000 zł 

Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 120 000 zł 
wydatki majątkowe o kwotę 120 000 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120 000 zł 
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach-Dziedzicach   

(realizuje IZD)   

   

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 5 000 zł 

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 5 000 zł 
wydatki majątkowe o kwotę 5 000 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 000 zł 
Zakup traktorka – kosiarki   

(realizuje WZK /ZO Górne/)   

   

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 38 912 zł 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5 769 zł 
wydatki majątkowe o kwotę 5 769 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 769 zł 
Siłownia zewnętrzna przy SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach – etap II   
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(realizuje SP Nr 3 /ZO Południe/)   

   

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 18 843 zł 
wydatki bieżące o kwotę 18 843 zł 
dotacje na zadania bieżące o kwotę 18 843 zł 
(realizuje FK)   

   

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego o kwotę 14 300 zł 
wydatki bieżące o kwotę 14 300 zł 
dotacje na zadania bieżące o kwotę 14 300 zł 
(realizuje FK)   

§ 5. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału: 

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 19 000 zł 
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 19 000 zł 
(realizuje PTZ)   

   
Zmniejsza się: o kwotę 19 000 zł 
wydatki bieżące o kwotę 19 000 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 19 000 zł 
   
Zwiększa się: o kwotę 19 000 zł 
wydatki majątkowe o kwotę 19 000 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 19 000 zł 
Zakup, demontaż i montaż trzech wiat przystankowych: Legionów/Południowe, 

Legionów/Gliksmanka, Szkolna SP 7   
(realizuje PTZ)   

   
W dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 100 zł 
Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 100 zł 
(realizuje AZK)   

   
Zmniejsza się: o kwotę 100 zł 
wydatki bieżące o kwotę 100 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100 zł 
   
Zwiększa się: o kwotę 100 zł 
wydatki majątkowe o kwotę 100 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100 zł 
Projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w 

Czechowicach-Dziedzicach   

   
W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 2 403 zł 
Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 2 403 zł 
(realizuje SR)   

   
Zmniejsza się: o kwotę 2 403 zł 
wydatki bieżące o kwotę 2 403 zł 
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2 403 zł 
   
Zwiększa się: o kwotę 2 403 zł 
wydatki bieżące o kwotę 2 403 zł 
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę 2 403 zł 
   
W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA o kwotę 5 878 zł 
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PRZECIWPOŻAROWA 
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 878 zł 
(realizuje WZK /RS Zabrzeg/)   

   
Zmniejsza się: o kwotę 5 878 zł 
wydatki bieżące o kwotę 5 878 zł 
dotacje na zadania bieżące o kwotę 5 878 zł 
   
Zwiększa się: o kwotę 5 878 zł 
wydatki majątkowe o kwotę 5 878 zł 
inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 878 zł 
Zakup agregatu prądotwórczego – dotacja   

§ 6. Dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi: 

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

wydatki majątkowe 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

(realizuje GG) 

 

Zmniejsza się zadanie: 

Zakup sprzętu komputerowego o kwotę 9 584 zł 

 
Wprowadza się nowe zadanie: 
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z kwotą 9 584 zł 

§ 7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: 

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Rozdział 92195 Pozostała działalność 

wydatki majątkowe 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 
(realizuje UA) 
 
Zadanie pn: Projekt Pomnika Wolności w Czechowicach-Dziedzicach 

 
Otrzymuje brzmienie: Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach 

§ 8. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XVIII/166/15 Rady Miejskiej  

w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 grudnia 2015 r. – dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 

2016 r., zgodnie z ww. paragrafami. 

§ 9. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XVIII/166/15 Rady Miejskiej  

w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 grudnia 2015 r. – wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 

2016 r., zgodnie z ww. paragrafami. 

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XVIII/166/15 Rady Miejskiej  

w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 grudnia 2015 r. - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 

z budżetu gminy na 2016 rok”, zgodnie z ww. paragrafami.  Do uchwały załącza się załącznik Nr 1 po 

dokonanych zmianach 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Damian Żelazny 
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Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XVIII/166/15 

Rady Miejskiej w  Czechowicach-Dziedzicach 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK 
       

L.p. Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2016r. rodzaj dotacji 
1. 010   Rolnictwo i łowiectwo 105 500,00  

  01009  Spółki wodne 100 000,00  

   2820 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 
100 000,00 

celowa dla 

jednostek spoza 
sektora finansów 

publicznych 
  01020  Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 5 500,00  

   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 

5 500,00 

celowa dla 

jednostek spoza 

sektora finansów 
publicznych 

    
(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego)   

2. 400   
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 10 000,00  

  40002  Dostarczanie wody 10 000,00  

   6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych 

10 000,00 

celowa dla 
jednostek sektora 

finansów 

publicznych 
3. 600   Transport i łączność 1 760 500,00  

  60014  Drogi publiczne powiatowe 1 760 500,00  

   2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 
218 000,00 

celowa dla 
jednostek sektora 

finansów 
publicznych 

   6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych 

1 542 500,00 

celowa dla 

jednostek sektora 

finansów 
publicznych 

4. 710   Działalność usługowa 347 160,16  

  71012  Zadania z zakresu geodezji i kartografii 347 160,16  

   2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 
347 160,16 

celowa dla 

jednostek sektora 
finansów 

publicznych 
5. 750   Administracja publiczna 107 420,00  

  75018  Urzędy marszałkowskie 27 420,00  

   2330 

Dotacje celowe przekazane do samorządu 
województwa na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów)między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

27 420,00 

celowa dla 
jednostek sektora 

finansów 

publicznych 
  75020  Starostwa powiatowe 80 000,00  

   2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 
80 000,00 

celowa dla 

jednostek sektora 
finansów 

publicznych 

6. 754   
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 459 100,00  

  75412  Ochotnicze straże pożarne 459 100,00  

   2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 431 756,00 

celowa dla 

jednostek spoza 

sektora finansów 
publicznych 

   6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

27 344,00 

celowa dla 

jednostek spoza 

sektora finansów 
publicznych 

7. 801   Oświata i wychowanie 1 816 359,13  
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  80101  Szkoły podstawowe 3 500,00  

   2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

3 500,00 

celowa dla 

jednostek sektora 
finansów 

publicznych 
  80104  Przedszkola 1 219 475,00  

   2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 1 219 475,00 

podmiotowa dla 

jednostek spoza 

sektora finansów 
publicznych 

  80110  Gimnazja 516 427,13  

   2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 516 427,13 

podmiotowa dla 

jednostek spoza 

sektora finansów 
publicznych 

  80149  

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

14 300,00  

   2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 14 300,00 

podmiotowa dla 

jednostek spoza 

sektora finansów 

publicznych 

  80150  

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

37 657,00  

   2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 37 657,00 

podmiotowa dla 
jednostek spoza 

sektora finansów 

publicznych 
  80195  Pozostała działalność 25 000,00  

    (Ratownictwo i ochrona ludności)   

   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 

25 000,00 

celowa dla 
jednostek spoza 

sektora finansów 

publicznych 

8. 851   Ochrona zdrowia 225 529,00  

  85111  Szpitale ogólne 10 000,00  

   6620 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

10 000,00 

celowa dla 
jednostek sektora 

finansów 

publicznych 
  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114 000,00  

   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 

114 000,00 

celowa dla 

jednostek spoza 

sektora finansów 
publicznych 

  85158  Izby wytrzeźwień 101 529,00  

   2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

101 529,00 

celowa dla 
jednostek sektora 

finansów 

publicznych 
9. 852   Pomoc społeczna 137 550,00  

  85212  
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

49 000,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

49 000,00 

celowa dla 

jednostek sektora 

finansów 
publicznych 

  85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

400,00  

   2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
400,00 celowa dla 

jednostek sektora 
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naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

finansów 
publicznych 

  85214  
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 000,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

4 000,00 

celowa dla 

jednostek sektora 

finansów 
publicznych 

  85216  Zasiłki stałe 3 000,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

3 000,00 

celowa dla 

jednostek sektora 
finansów 

publicznych 

  85278  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 000,00  

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

1 000,00 

celowa dla 

jednostek sektora 
finansów 

publicznych 

  85295  Pozostała działalność 80 150,00  

   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 

80 050,00 

celowa dla 

jednostek spoza 
sektora finansów 

publicznych 

    (Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)   

   2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

100,00 

celowa dla 
jednostek sektora 

finansów 

publicznych 

10. 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 123 250,00  

  85412  
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 123 250,00  

   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 

123 250,00 

celowa dla 

jednostek spoza 
sektora finansów 

publicznych 

    
(Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i 

młodzieży)   

11. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 290 000,00  

  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 140 000,00  

   6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora  finansów publicznych 

140 000,00 

celowa dla 
jednostek spoza 

sektora finansów 
publicznych 

  90013  Schroniska dla zwierząt 150 000,00  

   2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

150 000,00 

celowa dla 
jednostek sektora 

finansów 

publicznych 
12. 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 495 214,00  

  92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 800,00  

   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 

7 800,00 

celowa dla 
jednostek spoza 

sektora finansów 

publicznych 

    (Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)   

  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 807 613,00  

   2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury 1 800 613,00 

podmiotowa dla 
jednostek sektora 

finansów 

publicznych 

   6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 

finansów publicznych 

7 000,00 

celowa dla 
jednostek sektora 

finansów 

publicznych 
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  92116  Biblioteki 2 647 137,00  

   2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 2 557 137,00 

podmiotowa dla 

jednostek sektora 
finansów 

publicznych 

   6220 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 

finansów publicznych 

90 000,00 

celowa dla 
jednostek sektora 

finansów 

publicznych 
  92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 32 664,00  

   2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub 

dofinansowanie prac remontowych 
konserwatorskich obiektów zabytkowych 

przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych 

32 664,00 

celowa dla 

jednostek spoza 

sektora finansów 
publicznych 

13. 926   Kultura fizyczna 740 400,00  

  92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 325 400,00  

   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 

325 400,00 

celowa dla 
jednostek spoza 

sektora finansów 

publicznych 

    (Upowszechnianie kultury fizycznej )   

  92695  Pozostała działalność 415 000,00  

   2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 415 000,00 

celowa dla 
jednostek spoza 

sektora finansów 

publicznych 
 OGÓŁEM:    10 617 982,29  

       
a) dotacje dla organizacji 

pożytku publicznego 
  

 1 555 100,00  

 w tym:      

 dotacje dla OSP    459 100,00  

 przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
  

 114 000,00  

 pozostałe dotacje    982 000,00  
b) dotacje dla oświaty 

niepublicznej 
  

 1 787 859,13  

c) dotacje dla instytucji 

kultury 
  

 4 454 750,00  

d) pozostałe dotacje    2 820 273,16  

     10 617 982,29  

       

 dotacje dla jednostek 

sektora finansów 
publicznych    

7 002 359,16  

 dotacje dla jednostek 

spoza sektora finansów 
publicznych    

3 615 623,13  

     10 617 982,29  

       

 podmiotowe    6 145 609,13  

 celowe związane z 

realizacją zadań 

jednostki samorządu 
terytorialnego    

4 472 373,16  

     10 617 982,29  
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