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Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2012 r. 

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

udzielanych z budżetu  gminy 

w 2012r. 

I. Dotacje  dla jednostek  sektora  finansów  publicznych tab.nr 1 

 

dz. rozdz.
 

§ Treść Plan Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

801 Oświata i wychowanie 31.843 

80110 

80146 

6630 

2330 

gimnazja 

Wydatki  majątkowe 

1.Inwestycje i zakupy  inwestycyjne, w tym: 

Dotacja  celowa  przekazana dla samorządu 
województwa na  inwestycje realizowane  na  
podstawie porozumień (umów )  między  
jednostkami  samorządu  terytorialnego  na : 
1.wkład własny na realizację Projektu „Opolska 
eSzkoła, Szkołą ku przyszłości” – udział 
w projekcie sfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
( wydatki dotyczą promocji projektu oraz szkoleń 
pracowników) 

Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli 

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

1.306 

1.306 

1.306 

1.306 

30.537 

30.537 

30.537 
30.537 

900 
Gospodarka  komunalna i ochrona 

środowiska 25.000 
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90017 

2650 

Zakłady gospodarki  komunalnej 

Wydatki  bieżące 
w tym: 
1. dotacje  na zadania  bieżące 

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 
samorządowego zakładu budżetowego 
1.czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie 
Zdzieszowice 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

25.000 

921 
Kultura i ochrona   dziedzictwa 

narodowego 2.010.000 

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 

1.400.000 

1.400.000 

1.400.000 
1.400.000 

610.000 

610.000 

610.000 

610.000 

926 Kultura   fizyczna 1.400.000 

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 

1.400.000 

1.400.000 

1.400.000 
1.400.000 

Ogółem: 3.466.843 
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II. Dotacje dla jednostek spoza sektora  finansów  publicznych tab.nr 2 

 

dz. rozdz. § Treść Plan Uwagi 
1 2 3 4 5 6 

801 Oświata i wychowanie 317.200 

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 

317.200 

317.200 

317.200 

317.200 

853 
Pozostałe  zadania w zakresie polityki  

społecznej 43.000 

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  
oraz  rehabilitację  wraz z zakupem  sprzętu – 
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 

43.000 

43.000 

43.000 

23.000 

15.000 

8.000 

20.000 
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i chorym”.- konkurs 

926 Kultura  fizyczna 705.400 

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 współpracę z organizacjami   
pozarządowymi w zakresie :organizacji  
zawodów  sportowych o zasięgu  gminnym 
i ponad gminnym w celu  wspomagania  idei  
współzawodnictwa sportowego  dzieci, 
młodzieży i dorosłych – konkurs  ofert. 

2)dotacja  na wspieranie i upowszechnienie 
kultury fizycznej 

705.400 

705.400 

705.400 

705.400 

5.000 

700.400 

Ogółem 1.065.600 
 
Zdzieszowice  2012-01-26 


