
Załącznik nr 1a    Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2020  roku - dla sektora publicznego

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 350 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 335 000,00

6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

335 000,00

01030 Izby rolnicze 15 000,00

2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%  
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

15 000,00

600 Transport i łączność 1 150 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 440 000,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek  
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków  
powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków  
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

439 000,00

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek  
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków  
powiatowo-gminnych lub związków powiatów na  
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów  
inwestycyjnych

1 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 80 000,00

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa  
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami  
samorządu terytorialnego

80 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 630 000,00

6620

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

630 000,00

630 Turystyka 25 000,00

63095 Pozostała działalność 25 000,00

2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania  
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego

25 000,00

750 Administracja publiczna 165 000,00

75095 Pozostała działalność 165 000,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek  
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków  
powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków  
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

165 000,00

851 Ochrona zdrowia 10 000,00

85111 Szpitale ogólne 10 000,00

6620

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

10 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 30 000,00

6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub  
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

30 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 000,00

92116 Biblioteki 1 000 000,00

2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  
instytucji kultury 1 000 000,00

Razem: 2 730 000,00
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