Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 29 listopad 2017r.

Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2017 rok
Jednostka dotowana

Dział

Rozdział

921

92109
92116
92118

§

Rodzaj dotacji

Kwota

Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

975.000,00
301.000,00

w złotych
Przeznaczenie dotacji

Jednostki sektora finansów publicznych
1.

Instytucje kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Głogówku

3. Jednostki samorządu terytorialnego

801

900

750

80146

90013

75023

2480
2480
2480

2330

2310

2710

6300

Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jedn. samorz. teryt.
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacja na działalność
statutową
Na działalność statutową

248.000,00

Dotacja na doradztwo
metodyczne
18.000,00

50.000,00

Dotacja do utrzymania
schroniska dla
bezdomnych zwierząt

8.786,00
Dotacja celowa dla Gminy
Biała na realizację projektu
e-Podatnik
14.375,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych
4. Pozostałe dotacje

852

926

85295

92605

2360

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
„

182.000,00

180.000,00

Dotacja na realizację
zadań w zakresie
świadczenia usług opieki
społecznej
Dotacja na realizację

zadań własnych gminy w
zakresie kultury fiz.
921

754

92120

75405

2720

2300
6170

900

Ogółem dotacje

x

Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac
remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy
„

6170

„

75411

2300

„

75412

6230

90095

x

6230

x

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
lub zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
lub zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
x

30.000,00

10.000,00

35.000,00
20.000,00
10.000,00

247.996,00

50.000,00
2.380.157,00

Dotacja na remont i
konserwację obiektów
zabytkowych
Dla Policji na dodatkowe
patrole
Zakup samochodu dla
Policji w Głogówku
Zakup klimatyzatorów dla
Policji
Dla Powiatowej Straży
Pożarnej na pokrycie
kosztów utrzymania
Dotacja celowa dla OSP
Głogówek na zakup
samochodu specjalnego
Dotacja celowa na
dofinansowanie zakupu
ekologicznych pieców c.o.
x

