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w zł

L.p Treść Rodzaj zadania

Dz. Rozdz. §§ bieżace inwest.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 600 60013 6300 Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielaną między 

jst na dofinansowanie 

własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

transport i łączność 56 000

1 926 92601 2360 DOTACJE CELOWE z budżetu jst 

udzielona w trybie 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań  zleconych do realizacji 

organizacjom prow. działalność 

pożytu pulicznego 

obiekty sportowe 20 000  

1 900 90017 2650 DOTACJE PRZEDMIOTOWA z 

budżetu dla samorządowego zakładu 

budżetowego 

gospdarka komunalna i 

ochrona środowiska 
120 000  

1 921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla samorządowej instytucji 

kultury

kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego

850 000           

2 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla samorządowej instytucji 

kultury

kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego

170 000           

1 900 90017 6210 dotacja celowa z budźetu na 

finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji o zakupów 

inwestycyjnych 

samorządowych zakladów 

budżetowych

zakłady gospodarki 

kumunalnej

-                   50 000      

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2014 

ROK

Klasyfikacja Plan na 2014 rok

DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych:

DOTACJE CELOWE dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 

jst 

DOTACJE CELOWE z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych

DOTACJE CELOWE na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycjnych

DOTACJE CELOWE z budżetu jst udzielona w trybie 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań  zleconych do realizacji organizacjom prow. działalność pożytu pulicznego 

DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 
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1 801 80104 2310 Dotacja celowa przekazana 

gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

oświata i wychowanie 143 400           

1 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu 

dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty

oświata i wychowanie 56 000             

Ogółem 1 359 400   106 000

DOTACJE PODMIOTOWE z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty


