Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/329/2013
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świątniki Górne w 2014 roku

Dział

Rozdział Nazwa

600
60004

Rodzaj dotacji z budżetu

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Dotacja celowa (bieżaca) przekazana
gminie na zadania bieżące dotyczące
transportu lokalnego

750
75075

Administracja publiczna
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST
zlecane innym podmiotom

754
75404

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Dotacja celowa na zadania bieżące
(wpłata na państwowy fundusz celowy)

75412

Ochotnicze Straże Pożarne
Dotacje celowe (bieżące) na zadania
ochrony pożarowej, w tym:
OSP Ochojno 32.000 złotych
OSP Olszowice 32.000 złotych

Dla jednostek
sektora
finansów
publicznych
635.000
635.000

Dla jednostek
z poza sektora
finansów
publicznych
-

635.000
-

6.000

-

6.000

-

6.000

20.000
20.000

160.000
-

20.000
-

160.000

-

160.000

OSP Rzeszotary 32.000 złotych
OSP Świątniki Górne 32.000 złotych
OSP Wrząsowice 32.000 złotych
801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty

80104

Przedszkola

90.000
-

1.210.000
200.000

90.000

200.000
1.010.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty.
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST
851
85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.010.000

90.000
-

Dotacja celowa (bieżąca) na zadania
JSTzlecane innym podmiotom
852
85212

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

10.600

3.900
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3.900
800

10.000
10.000
10.000
-

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)
85216

Zasiłki stałe

900
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)

85295

Pozostała działalność
Dotacje celowe (bieżąca) przekazane
gminie na zadania dotyczące dożywiania
w szkołach

900
90095

800

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność

900
5.000

5.000
-

Dotacja celowa bieżąca z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji: „Propagowanie
wiedzy i zachowań proekologicznych
wśród mieszkańców
921
92109

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

-

4.000
4.000

4.000
795.000
600.000

-

600.000

-

92116

Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

92118

Muzea
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

926
92695

Kultura fizyczna
Pozostała działalność
Dotacja celowa(bieżąca) z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji – organizacja
imprez sportowych i praca z młodzieżą
usportowioną
Razem:

OGÓŁEM DOTACJE: 3.092.600 zł.
w tym:
 dotacje podmiotowe
2.005.000 zł.
 dotacje celowe
1.087.600 zł.
w tym:
 dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 1.087.600 zł.

120.000

-

120.000
75.000

-

75.000
-

152.000
152.000

1.550.600

152.000
1.542.000

