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Uzasadnienie do udzielanych z budżetu Gminy Zdzieszowice dotacji w 2015 

500 zł – dotacja dla Miasta Opola z przeznaczeniem na wykonanie i utrzymanie (hostingu)
wspólnej witryny internetowej gmin tworzących Aglomeracje Opolską

480 zł – dotacja dla Miasta Opola z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu
partnerskiego  pn.  „Zintegrowany  rozwój  Aglomeracji  Opolskiej”  w  ramach  Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

444.000 zł – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego
przedszkola prowadzonego rzez siostry zakonne – obowiązek dotacji wynika z obowiązujących
przepisów

29.419 zł – dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów ) między j.s.t. „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę”.  Celem
dotacji  jest  podwyższenie  kwalifikacji  nauczycieli  zatrudnionych w szkołach  na  terenie  Gminy
Zdzieszowice. 

15.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom na działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w
ramach świetlic  środowiskowych poprzez organizację  czasu wolnego,  dożywianie,  wyjazdy
wakacyjne . Dotacja przeznaczona na realizację celów jak w wyżej w ramach konkursu ofert.

15.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji  stowarzyszeniom na rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych : imprezy
integrujące,  rehabilitacja. Dotacja  przeznaczona  na  realizację  celów  jak  w  wyżej  w  ramach
konkursu ofert.

20.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji  pozostałym  jednostkom  nie  zaliczonym  do  sektora  finansów  publicznych  na
wykonanie zadań z zakresu usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym. Dotacja ma na
celu zapewnienie niezbędnych usług pielęgnacyjnych dla osób starszych i chorych wymagających
takiej opieki – konkurs ofert.

170.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji  i  zakupów  inwestycyjnych  jednostek  niezaliczanych  do  sektora  finansów
publicznych  –  dofinansowanie  osobom  fizycznym  i  wspólnotom  mieszkaniowym  kosztów
inwestycji służących ochronie powietrza. 

5.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji  i  zakupów  inwestycyjnych  jednostek  niezaliczanych  do  sektora  finansów
publicznych  –  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  związanych  z  demontażem  elementów
zawierających azbest. 

2.204.200  zł  –  dotacja  podmiotowa  z  budżetu  dla  samorządowej  instytucji  kultury  –
MGOKSiR.  Dotacja  przeznaczona  jest  na  działalność  kulturalną,  sportową  i  rekreacyjną



prowadzoną dla mieszkańców  gminy (dzieci, młodzież, dorosłych).

687.400 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki.
Dotacja przeznaczona jest na statutową działalność biblioteki miejskiej oraz filii wiejskich , którą
jest gromadzenie i wypożyczanie książek .

7.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji  stowarzyszeniom  na  wspieranie  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej.  Na  terenie
Gminy Zdzieszowice prężnie działają organizacje pozarządowe promujące ideę współzawodnictwa.
Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione.

250.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji  stowarzyszeniom  na  poprawę  warunków  uprawiania  sportu  na  terenie  Gminy
Zdzieszowice. Na terenie naszej gminy działa wiele klubów sportowych, które skupiają w swoich
szeregach młodzież, dzieci i dorosłych. 
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