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PLAN  NA 2007 ROK 

DOTACJE  CELOWE 

Dz. 600  Transport i łączność  75.000 zł 

 60014 Drogi publiczne powiatowe   

 § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatów 
na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

75.000,-  

Dz. 754  Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 

 2.000 zł 

 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy 
PoŜarnej 

  

 § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatów 
na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

2.000,-  

Dz. 851  Ochrona zdrowia  15.350 zł 

 85195 Pozostała działalność   

 § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatów 
na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

350,-  

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   

 § 2820 Dotacje celowe z budŜetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

15.000,-  

Dz. 852  Pomoc społeczna 6.000 zł 

 85295 Pozostała działalność   

 § 2820 Dotacje celowe z budŜetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

6.000,-  

Dz. 921  Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

20.000 zł 

 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

  

 

 

 

 

 

 

§ 2330 Dotacje celowe przekazane do 
samorządu województwa na zadania 
bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego  

20.000,-  



Dz. 926  Kultura fizyczna i sport 35.000 zł 

 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu 

  

 § 2820 Dotacje celowe z budŜetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

35.000,-  

Ogółem  153.350 zł 

 
 
 
DOTACJE DLA GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

 
I Zakład budŜetowy 160.159 zł 

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej 160.159 zł 

Dz. 900  Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

 160.159 zł 

 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 160.159,-  

 § 2650 Dotacja przedmiotowa  z budŜetu dla 
zakładu budŜetowego 

160.159,-  

II Instytucje kultury 80.536 zł 

 1. Gminna Biblioteka Publiczna 80.536 zł 

Dz. 921  Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 80.536 zł 

 92116 Biblioteki 80.536,-  

 § 2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla 
samorządowej instytucji kultury 

80.536,-  

 
 
 


