
w złotych

1 2 3 4 5
1 054 217,40 904 000,00

010 Infrastruktura 
wodociągowa i 
sanitacyjna wsi

01030 Izby 
rolnicze

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

1 980,00 0,00

Dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie 
porozumień(umów) między 
j.s.t. - dotacja  dla Miasta 
śywiec 

256 000,00 0,00

Dotacje celowe na pomoc 
finansową udzielaną między 
jst na dofinansowanie 
własnych zadań bieŜących - 
dotacja dla Powiatu 
Bielskiego

57 400,00 0,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Razem

600 Transport i 
łączność

60004 Lokalny 
transport 
zbiorowy

Rady Gminy Łodygowice
nr XIII/127/2011 z dnia 28.12.2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU GMINY ŁODYGOWICE    NA 
2011 ROK

Dział Rozdział Dotacje  ogółem Dotacje celowe
Dotacje 

podmiotowe

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Łodygowice
nr III/14/10 z dnia 29.12.2010 r.
w brzmieniu ustalonym uchwałą
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63003 Zadania w 
zakresie 

upowszechniania 
turystyki

Dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
j.s.t. - współfinansowanie 
programów i projektów 
realizowanych ze środków z 
funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu 
Rybackiego oraz z funduszy 
unijnych finansujących 
Wspólną Politykę Rolną - 
dotacja dla Miasta śywiec

40 337,40 0,00

Wpłaty gmin i powiatów na 
rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego 
oraz związków gmin lub 
związków powiatów na 
dofinansowanie zadań 
bieŜących - Śląski Związek 
Gmin i Powiatów

3 000,00 0,00

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między 
j.s.t. na dofinansowanie 
własnych zadań bieŜących - 
dotacja dla Miasta śywiec

4 500,00 0,00

754 
Bezpieczeństwo 

publiczne i 
ochrona 

przeciwpoŜarowa

75412 
Ochotnicze 

straŜe poŜarne

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

290 000,00 0,00

801 Oświata           
i wychowanie

80101 Szkoły 
podstawowe

Dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie 
porozumień(umów) między 
j.s.t. - dotacja  dla Miasta 
Katowice

1 000,00 0,00

750 
Administracja 

publiczna

75095 Pozostała 
działalność

2



80104 
Przedszkola

Dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie 
porozumień(umów) między 
j.s.t. - dotacja  dla Miasta 
śywiec, Miasta Bielsko - 
Biała, Gminy Ujsoły, Gminy 
Wilkowice

78 000,00 0,00

85154 
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

Wpłaty jednostek na 
państwowy fundusz celowy - 
Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Policji

4 000,00 0,00

85195 Pozostała 
działalność

Dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie 
porozumień(umów) między 
j.s.t. - dotacja  dla Miasta 
Bielsko - Biała

3 000,00 0,00

900 Gospodarka 
komunalna     i 

ochrona 
środowiska

90001 
Gospodarka 
ściekowa i 

ochrona wód

Wpłaty gmin i powiatów na 
rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego 
oraz związków gmin lub 
związków powiatów na 
dofinansowanie zadań 
bieŜących - Związek 
Międzygminny ds.. Ekologii 
w śywcu

315 000,00 0,00

92109 Domy i 
ośrodki kultury

Dotacja podmiotowa z budŜetu 
dla samorządowej  instytucji 
kultury

0,00 614 000,00

92116 Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budŜetu 
dla samorządowej  instytucji 
kultury

0,00 290 000,00

851 Ochrona 
zdrowia

921 Kultura i 
ochrona 

dziedzictwa 
narodowego
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112 500,00 0,00

851 Ochrona 
zdrowia

85154 
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi

Dotacje dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych i 
niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku (art. 221 
ustawy z dnia 27.08.2009 r o 
finansach publicznych)

25 000,00 0,00

900 Gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska

90095 Pozostała 
działalność

Dotacje dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych i 
niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku (art. 221 
ustawy z dnia 27.08.2009 r o 
finansach publicznych)

1 500,00 0,00

921 Kultura i 
ochrona 

dziedzictwa 
narodowego

92105 Pozostałe 
zadania w zakresie 

kultury

Dotacje dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych i 
niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku (art. 221 
ustawy z dnia 27.08.2009 r o 
finansach publicznych)

10 000,00 0,00

926 Kultura 
fizyczna 

92605 Zadania w 
zakresie kultury 

fizycznej

Dotacje dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych i 
niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku (art. 221 
ustawy z dnia 27.08.2009 r o 
finansach publicznych)

76 000,00 0,00

1 166 717,40 904 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Razem

OGÓŁEM
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Dz. rozdz. wyszczególnienie § kwota
750 

Administracj
a publiczna

75011 Urzędy 

wojewódzkie
zwrot dotacji 2910 479,00

751 Urzędy 
naczelnych 
organów 
władzy 

państwowej, 
kontroli i 
ochrony 

prawa oraz 
sądownictwa

75109 Wybory 

do rad gmin, 

rad powiatów i 

sejmików 

województw, 

wybory 

wójtów, 

burmistrzów i 

prezydentów 

miast oraz 

referenda 

gminne, 

powiatowe i 

wojewódzkie

zwrot dotacji 2910 761,90

852 Pomoc 
społeczna

85212 

świadczenia 

rodzinne, 

świadczenie z 

funduszu 

alimentacyjneg

o

zwrot dotacji 2910 21 500,00

22 740,90

II. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

OGÓŁEM
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