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Plan dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i 
nienależącym do sektora finansów publicznych                    Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

 

XXXV/287/2017  z 28 listopada 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37 530,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000,00

Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Policji 10 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 18 530,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 530,00

Zakup umundurowania dla OSP w Stawiszynie 2 530,00

Zakup umundurowania dla OSP w Suchej 4 000,00

6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych

 

do sektora finansów publicznych
12 000,00

Dofinansowanie montażu instalacji gazowej i osprzetu grzewczego w 
budynku OSP w Stawiszynie 12 000,00

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 9 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

 

publicznego

9 000,00

Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych 9 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00

Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych 0,00

801 Oświata i wychowanie 666 009,44

80101 Szkoły podstawowe 46 737,46

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 40 500,00

Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej 40 500,00

2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do

 

sektora finansów publicznych
6 237,46

Zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla szkół 6 237,46

80104 Przedszkola 297 800,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 297 800,00

Prowadzenie niepublicznych przedszkoli 297 800,00

80110 Gimnazja 299 271,98

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 291 500,00

Prowadzenie niepublicznego gimnazjum 291 500,00

2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do

 

sektora finansów publicznych
7 771,98

0,00

Zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla szkół 7 771,98

80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w

 

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
22 200,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty 22 200,00

Prowadzenie niepublicznych przedszkoli 22 200,00

851 Ochrona zdrowia 43 000,00
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85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 000,00

6629
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między

 

jednostkami samorządu terytorialnego
1 000,00

Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. 
Spacerowej 10 1 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

 

publicznego

42 000,00

Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm) 42 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00

Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm) 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 917 500,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 751 600,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 751 600,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 751 600,00

92116 Biblioteki 149 900,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 149 900,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach 149 900,00

92195 Pozostała działalność 16 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

 

publicznego

16 000,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 16 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 0,00

926 Kultura fizyczna 216 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 216 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

 

publicznego

216 000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 216 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 0,00

1 880 039,44Razem:


