Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 179/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 października 2016 roku

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2016 roku
Dział Rozdział

§

Kwota dotacji

Treść

podmiotowej przedmiotowej

1.

2.

600
60004

3.

4.
5.
Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

6.

celowej

7.
820 900,00
55 000,00
55 000,00

Gmina Otwock
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie usług
transportu zbiorowego
60014

Drogi publiczne powiatowe

765 900,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Starostwo Powiatowe w Otwocku
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 - IV etap"
Starostwo Powiatowe w Otwocku
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na
zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka Stara Wieś"
Starostwo Powiatowe w Otwocku
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na
zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w
miejscowości Jatne-Dyzin"
Starostwo Powiatowe w Otwocku

754
75404

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na
zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę
skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza
(droga powiatowa) z drogą wojewódzką nr 797"
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Komendy Wojewódzkie Policji
Wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy dofinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów na
terenie Gminy Celestynów

801
80104

55 000,00

Oświata i wychowanie
Przedszkola

765 900,00

750 000,00

2 050,00

7 950,00

5 900,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00

107 000,00
107 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do
niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych
jednostek samorządu terytorialnego

1

107 000,00

107 000,00

851
85121

900
90017

70 000,00
70 000,00

Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja na zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci
komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zakłady gospodarki komunalnej
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
Gospodarka Komunalna w Celestynowie
"Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej" - dotacja dla
zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej
Gospodarka Komunalna w Celestynowie

70 000,00

70 000,00
216 000,00
216 000,00
216 000,00

84 200,00

"Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku
komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie" - dotacja dla
zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej
Gospodarka Komunalna w Celestynowie

17 000,00

"Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej
44a w Celestynowie" - dotacja dla zakładu budżetowego
Gospodarki Komunalnej
921
92109

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
2480
kultury
Gminny Ośrodek Kultury
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury na prowadzenie bieżącej działalności
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
2480
kultury
Gminny Ośrodek Kultury

785 000,00
600 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury na prowadzenie biblioteki publicznej

185 000,00

Razem
010
01008

754
75412

114 800,00

600 000,00
600 000,00
185 000,00
185 000,00

785 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych
Rolnictwo i łowiectwo
Meloracje wodne
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Gminy
Celestynów - realizacja konserwacji rowów melioracyjnych w
zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja
na dokończenie budowy strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół
strażnicy dla OSP w Dyzinie
Oświata i wychowanie

801
80101

Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

2

0,00

1 223 900,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00

120 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00

25 000,00
559 000,00

899,90

176 000,00

899,90

176 000,00

Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja
podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel
prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów

80104

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja
celowa dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową na
terenie Gminy Celestynów
Przedszkola
2540

80106

851
85154

921
92105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla
"Leśnych Skrzatów" - jednostki prowadzącej niepubliczne
przedszkole na terenie Gminy Celestynów
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
2540
systemu oświaty
Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla
niepublicznego punktu przedszkolengo "Kubuś"
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja
podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel
prowadzącego publiczny punkt przedszkolny

176 000,00

899,90

899,90
265 000,00
265 000,00

265 000,00
118 000,00
66 000,00
66 000,00
52 000,00

52 000,00
10 000,00
10 000,00

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

10 000,00

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej dla
mieszkańców Gminy Celestynów

10 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury

25 000,00
25 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
2360
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

926
92605

25 000,00

Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie
Celestynów w zakresie:
- organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z
historią gminy
- publikacje o historii i walorach kulturowych gminy

25 000,00

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej

90 000,00
90 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
2360
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

90 000,00

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

Razem
Ogółem

90 000,00

559 000,00
1 344 000,00

3

0,00 270 899,90
0,00 1 494 799,90

