
 
Załącznik Nr 5

do uchwały Nr IV/24/2015
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 21 stycznia 2015 r. 

       

W Y K A Z   K W O T  D O T A C J I  

udzielanych  z  budżetu  gminy  

w  2015 r.

I.   Dotacje  dla jednostek  sektora  finansów  publicznych                                                  tabela nr 1

 

dz. rozdz.

 

§ Treść Plan Uwagi

 1 2 3 4 5 6

750 Administracja publiczna 980,00

75075

75095

2310

2319

promocja  jednostek  samorządu  terytorialnego

Wydatki  bieżące
w tym:
1. dotacja na zadania bieżące

dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t 
- dotacja dla Miasta Opola z przeznaczeniem na 
wykonanie i utrzymanie (hostingu) wspólnej witryny 
internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską

pozostała działalność

Wydatki  bieżące
w tym:
1. dotacja na zadania bieżące

dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumienia (umów) 
między j.s.t – środki własne gminy 
– dotacja dla Miasta Opola na wkład własny na 
realizację projektu partnerskiego pn.”Zintegrowany 
rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

500,00

500,00

500,00

500,00

480,00

480,00

480,00

480,00

801 Oświata  i  wychowanie 29.419,00

80146 Dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli

Wydatki  bieżące
w tym:
1. dotacje  na zadania  bieżące, w tym:  

29.419,00

29.419,00

29.419,00
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2330 dotacja  celowa  dla  samorządu  województwa  na 
zadania  bieżące  realizowane  na  podstawie  
porozumień ( umów )  między  j.s.t.
1. dotacja  na  realizację  zadania „Organizowanie  
wsparcia  w  postaci  doradztwa  metodycznego  dla 
nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  prowadzonych
przez   gminę”

29.419,00

921

Kultura  i  ochrona   dziedzictwa

narodowego 1.688.400,00

 
92109

92116

2480

2480

Domy  i  ośrodki   kultury, świetlice  i  kluby

Wydatki  bieżące:
w tym:
1. dotacje na  zadania bieżące
dotacja   podmiotowa   z  budżetu   dla
samorządowej  instytucji  kultury – 
Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury, Sportu  
i  Rekreacji

Biblioteki

Wydatki  bieżące:
w tym:
1. dotacje na  zadania bieżące

dotacja  podmiotowa  z  budżetu  dla
samorządowej  instytucji  kultury

1.001.000,00

1.001.000,00

1.001.000,00
1.001.000,00

687.400,00

687.400,00

687.400,00

687.400,00

 

926 Kultura   fizyczna  1.203.200,00

92605

2480

Zadania  w   zakresie  kultury  fizycznej

Wydatki  bieżące:
w tym:

1. dotacje na  zadania bieżące
dotacja   podmiotowa   z   budżetu  dla
samorządowej  instytucji   kultury – 
Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Kultury, Sportu  
i  Rekreacji

1.203.200,00

1.203.200,00

1.203.200,00
1.203.200,00

                             

                               Ogółem: 2.921.999,00
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II.   Dotacje  dla jednostek  spoza  sektora  finansów  publicznych                                     tabela nr 2

 

dz. rozdz. § Treść Plan Uwagi

 1 2 3 4 5 6

801 Oświata  i wychowanie 444.000,00

80104

2540

Przedszkola

Wydatki  bieżące
w tym:
1. Dotacje  na zadania  bieżące
w tym:
dotacja  podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty
- dotacja dla niepublicznego przedszkola 
prowadzonego przez siostry zakonne

444.000,00

444.000,00

444.000,00

444.000,00

853

Pozostałe  zadania  w  zakresie polityki

społecznej 50.000,00

85395

2820

2830

Pozostała  działalność

Wydatki  bieżące
w tym:
1. Dotacje  na zadania  bieżące
w tym:
dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie lub  
dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji  
stowarzyszeniom na:
1. działania  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  
z  rodzin dysfunkcyjnych  w  ramach  świetlic  
środowiskowych  poprzez: organizację  czasu  
wolnego, dożywianie, wyjazdy  wakacyjne 
– konkurs ofert
2. rozwój  form  pomocy  dla  osób  
niepełnosprawnych: imprezy  integrujące,  
rehabilitacja – konkurs  ofert.

dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie  lub 
dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji 
pozostałym  jednostkom  nie  zaliczanych  do 
sektora  finansów  publicznych
1. dotacje  na:  wykonanie zadań  z zakresu  pomocy
społecznej: „świadczenie  usług  pielęgnacyjnych 
osobom  starszym i  chorym” - konkurs

50.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

20.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

175.000,00

90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 175.000,00
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6230

Wydatki majątkowe 

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych
1) dofinansowanie osobom fizycznym 
i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza (OŚiGW)
2) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych
z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem 
elementów zawierających azbest (OŚiGW)

175.000,00

175.000,00

175.000,00

170.000,00

5.000,00

926 Kultura  fizyczna  257.000,00

92695

2820

Pozostała  działalność

Wydatki  bieżące 
w tym:
1. dotacje na  zadania bieżące, w tym:

dotacja  celowa  z  budżetu  na  finansowanie lub  
dofinansowanie  zadań  zleconych  do  realizacji  
stowarzyszeniom na:
1) dotacja  na wspieranie i upowszechnienie kultury 
fizycznej - konkurs  ofert. 
2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu 
na terenie Gminy Zdzieszowice - konkurs  ofert.  

257.000,00

257.000,00

257.000,00

257.000,00

7.000,00

250.000,00

 

                      Ogółem 926.000,00

Zdzieszowice  2015-01-21
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