
PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 965 000,00   

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 543 000,00   

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 543 000,00   

92116 Biblioteki 422 000,00   

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 422 000,00   

600 Transport i łączność 171 500,00

60016 Drogi publiczne gminne 171 500,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorzadowego zakładu budżetowego 171 500,00

1. Koszenie rowów i poboczy 27 500,00

2. Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających 25 000,00

3.Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń, tablic informacyjnych, utwardzenie 

terenów wokół przystanków
20 000,00

4. Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinanie drzew sprzętem specjalistycznym 49 000,00

5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych 50 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorzadowego zakładu budżetowego 80 000,00

Bieżące utrzymanie budynków komunalnych 80 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85 552,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 26 902,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorzadowego zakładu budżetowego 26 902,00

 Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 26 902,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 58 650,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorzadowego zakładu budżetowego 58 650,00

Utrzymanie terenów zielonych 58 650,00

926 Kultura fizyczna i sport 45 000,00

92601 Obiekty sportowe 45 000,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorzadowego zakładu budżetowego 45 000,00

 Obsługa stadionu gminnego 45 000,00

382 052,00   

600 Transport i łączność          1 188 000,00    

60004 Lokalny transport zbiorowy             738 000,00    

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
            738 000,00    

60014 Drogi publiczne powiatowe             450 000,00    

2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
            200 000,00    

6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
            250 000,00    

Razem:

 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVII/168/2020 Rady Gminy Sieroszewice  z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2020 

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych
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851 Ochrona zdrowia 21 996,84

85111 Szpitale ogólne 20 000,00

2800
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 
20 000,00

85195 Pozostała działalność 1 996,84

2319
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
539,00

2329
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 457,84

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 236 289,68   

90013 Schroniska dla zwierząt 81 396,00   

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
38 556,00   

6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
42 840,00   

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 128 000,00   

6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakpów inwestycyjnych samorzadowych zakładów budżetowych
128 000,00   

90095 Pozostała działalność 26 893,68   

6619
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
26 311,42   

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
582,26   

921 Kultura i ochrona dziedzitwa narodowego 423 500,00   

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000,00   

6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
50 000,00   

92116 Bilioteki 373 500,00   

6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
373 500,00   

1 869 786,52   

630 Turystyka 20 000,00   

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000,00

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom
20 000,00

754 Bezpieczeństo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 463 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 463 000,00

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom
3 000,00

6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
460 000,00

852 Pomoc społeczna 10 000,00   

85295 Pozostała działalność 10 000,00   

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom
10 000,00   

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 000,00   

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 14 000,00   

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom
14 000,00   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68 000,00   

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Razem:
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90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 000,00   

6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
60 000,00   

90095 Pozostała działalność 8 000,00   

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom
8 000,00   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00   

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40 000,00   

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom
40 000,00   

926 Kultura fizyczna i sport 88 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 88 000,00   

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom
88 000,00   

703 000,00Razem:
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