Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 111/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 11 września 2014 roku

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział Rozdział

§

Kwota dotacji
/ w zł/

Treść
podmiotowej

1.

2.

3.

4.
5.
Jednostki należące do sektora finansów publicznych
Nazwa jednostki

przedmiotowej

celowej

6.

7.

Województwo Mazowieckie

150

15011

60004

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
6639 porozumień (umów) między jst - Projekt BW - „Przyspieszenie
wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu”

Gmina Otwock
2310 Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na

4 637,00

50 000,00

podstawie porozumień (umów) między jst

Starostwo Powiatowe w Otwocku
2710 Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na

20 000,00

zadania bieżące

Starostwo Powiatowe w Otwocku
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na
zadanie "Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2715W w
miejscowości Pogorzel"

600
60014

90 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na

zadanie „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr
2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel-Stara
Wieś (I etap: przebudowa na rondo skrzyżowania dróg
powiatowych nr 2713W, 2722W z dojazdami do miejscowości
Stara Wieś gm. Celestynów)

754

851

75404

85121

3000

Komendy Wojewódzkie Policji
Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy

SP ZOZ w Celestynowie
Dotacja na przeprowadzenie comiesięcznych konsultacji
2800
pulmonologicznych w ramach profilaktyki chorób układu
oddechowego dla mieszkańców Gminy Celestynów
Gospodarka Komunalna w Celestynowie
dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania
inwestycyjnego "Modernizacja i rozbudowa systemu
wodociągowego Gminy Celestynów"

900

90017

275 000,00

15 000,00

7 800,00

75 000,00

dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania
inwestycyjnego "Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy
6210 Celestynów"

100 000,00

dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania
inwestycyjnego "Adaptacja budynku gospodarczego na cele
mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w
Celestynowie"

55 000,00

1

Gminny Ośrodek Kultury
92109

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

600 000,00

kultury

921
92116

Gminny Ośrodek Kultury
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

180 000,00

kultury

Razem

010

01009

754

75412

801

801

80101

80106

851

85154

921

92105

926

92605

780 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
Nazwa zadania
Realizacja konserwacji rowów melioracyjnych
w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych 2830 dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Gminy
Celestynów
Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 6230
dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie
Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja
2590 podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę
podstawową na terenie Gminy Celestynów

Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja
2590 dla jednostek prowadzących inne formy wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej
2360
skierowane do mieszkańców Gminy Celestynów
Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w
Gminie Celestynów w zakresie:
2360
- organizacja imprez plenerowych i uroczystości
związanych z historią gminy

60 000,00

95 000,00

55 000,00

35 000,00

30 000,00

60 000,00

281 600,00
1 061 600,00

2

200 000,00

399,96

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród
mieszkańców Gminy Celestynów, w zakresie:
2360 - organizacja zajęć sportowych dla dzieci ,
- organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych,
- organizacja zawodów sportowych.

Razem
Ogółem

692 437,00

131 600,00

Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja
2830 celowa dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę
podstawową na terenie Gminy Celestynów
Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja
2540 dla jednostek prowadzących inne formy wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów

0,00

0,00 385 399,96
0,00 1 077 836,96

