
Plan na 

31.12.2019 r.

Wykonanie na 

31.12.2019 r.

Plan na 

31.12.2019 r

Wykonanie na 

31.12.2019 r.

1 2 3 4 5 6 7

3 743 576,37 3 737 308,87 1 332 000,00 1 332 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla 

Miasta Żywiec (2310)

390 913,00 390 906,24

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, 

związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań 

bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny 

Bielsko Biała (2900)

146 251,49 146 251,49

801                       

Oświata                    

i wychowanie

80101                              

Szkoły podstawowe

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego (2310)

1 000,00 747,76

851                              

Ochrona 

zdrowia

85158                                               

Izby wytrzeźwień

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla 

Miasta Bielsko-Biała (2710)

17 509,00 17 509,00

600                  

Transport                    

i łączność

60004                                      

Lokalny transport 

zbiorowy

Załącznik nr 1 do zał. Nr 1

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  -  Razem

Dział Rozdział Dotacje  ogółem

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE ZA 2019 ROK

z wykonania budżetu Gminy Łodygowice

Dotacje celowe Dotacje podmiotowe

za 2019 r.



853                     

Pozostałe 

zadania w 

zakresie 

polityki 

społecznej

85395                                  

Pozostała działalność

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla 

Starostwa Powiatowego w Żywcu (2710)

10 000,00 10 000,00

90001                                  

Gospodarka ściekowa                               

i ochrona wód

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, 

związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań 

bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w 

Żywcu (2900)

2 383 303,20 2 377 294,70

90001                                  

Gospodarka ściekowa                               

i ochrona wód

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 - Związek Międzygminny ds. 

Ekologii w Żywcu (6650)

779 299,68 779 299,68

90005                                 

Ochrona powietrza 

atmosferycznego                    

i klimatu

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, 

związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań 

bieżących - Związek Międzygminny ds. Ekologii w 

Żywcu (2900)

5 000,00 5 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  

instytucji kultury (GOK) (2480)
884 000,00 884 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 

publicznych (GOK) (6220)

10 300,00 10 300,00

92116                                   

Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  

instytucji kultury (GBP) (2480)
448 000,00 448 000,00

900                                

Gospodarka 

komunalna                          

i ochrona 

środowiska

921                     

Kultura                                        

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

92109                                            

Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby



309 500,00 293 388,30 829 787,00 818 894,32

010                           

Rolnictwo                         

i łowiectwo

01008                                             

Melioracje wodne

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych (2830)

20 000,00 13 738,30

80104                                

Przedszkola

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty (2540)
729 122,00 724 630,65

80149                                 

Realizacja zadań 

wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w 

przedszkolach, 

oddziałach 

przedszkolnych w 

szkołach podstawowych                           

i innych formach 

wychowania 

przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty (2540)
77 889,00 74 803,42

851                              

Ochrona 

zdrowia

85154                                                

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

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 (2360)

40 000,00 37 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem

801                       

Oświata                    

i wychowanie



854                                          

Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza

85404                                       

Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty (2540)
22 776,00 19 460,25

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych (6230) - kotły węglowe

60 000,00 60 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych (6230) - kotły gazowe

116 000,00 116 000,00

90095                                   

Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom (2820)

1 500,00 1 500,00

921                                  

Kultura                           

i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

92105                                          

Pozostałe zadania                                     

w zakresie kultury

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 (2360)

2 000,00 0,00

926                     

Kultura 

fizyczna

92605                                          

Zadania w zakresie 

kultury fizycznej

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 (2360)

70 000,00 65 150,00

4 053 076,37 4 030 697,17 2 161 787,00 2 150 894,32OGÓŁEM

900                           

Gospodarka 

komunalna                

i ochrona 

środowiska

90005                                 

Ochrona powietrza 

atmosferycznego                    

i klimatu


