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Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok 

 
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Sieroszewice  z dnia 27 maja 2014 r.                  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 
 

Dotacje  podmiotowe  dla  jednostek sektora finansów publicznych 

TREŚĆ DZIAŁ ROZDZ. § KWOTA 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921   646.000,00 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  92109  356.000,00 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 

   
2480 356.000,00 

Biblioteki  92116  290.000,00 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 

   
2480 290.000,00 

Dotacje  celowe  dla  jednostek  sektora finansów publicznych 

TREŚĆ DZIAŁ ROZDZ. § KWOTA 

Transport i łączność 600   350.000,00 

Drogi publiczne powiatowe  60014  350.000,00 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

   
 

6300 350.000,00 

Oświata i wychowanie 801   18.272,00 

Przedszkola                                                         80104  18.272,00 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

   
 

2310 18.272,00 

Ochrona zdrowia 851   8.000,00 

Programy polityki zdrowotnej   85149  8.000,00 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

   
 

2710 8.000,00 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853   3.288,00 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   85311  3.288,00 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

   
 

2710 3.288,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900   38.000,00 

Gospodarka odpadami  90002  10.000,00 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

   
 

2710 10.000,00 

Schroniska dla zwierząt  90013  28.000,00 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

   
 

2310 17.976,00 

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

   
 

6610 10.024,00 

RAZEM: 417.560,00 

Dotacje  celowe  dla  jednostek spoza sektora finansów publicznych 

TREŚĆ DZIAŁ ROZDZ. § KWOTA 

Turystyka 630   5.000,00 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  63003  5.000,00 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

   
2820 5.000,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754   59.160,00 

Ochotnicze straże pożarne  75412  59.160,00 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

   
2820 59.160,00 

Pomoc społeczna 852   5.200,00 

Pozostała działalność  85295  5.200,00 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

  2820 
5.200,00 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853   4.800,00 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  85311  4.800,00 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

   
2820 

4.800,00 
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900   150.000,00 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód  90001  150.000,00 
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Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

   
 

6230 150.000,00 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921   35.000,00 

Pozostałe zadania w zakresie kultury  92105  35.000,00 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

   
2820 35.000,00 

Kultura fizyczna i sport 926   80.000,00 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  92605  80.000,00 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

   
2820 80.000,00 

Razem:    339.160,00 

 


