
Projekt 

UCHWAŁA NR  XLV/…/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓRZU 
z dnia 30 sierpnia  2017 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  Gminy Zagórz na 2017 rok  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst  jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.  ) oraz art. 211 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.  z 2016 r., poz. 1870 z późn. 

zm.) 

Rada Miejska w Zagórzu 

uchwala, co następuje: 

§ 1 
W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 

 

Zwiększa się dochody o kwotę                                                                          1.333.239,47 zł. 

 

Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Kwota w zł. 
600 

 
 Transport i łączność 460.000,00 

 
60016 

 Drogi publiczne gminne 40.000,00 

  Dochody majątkowe 40.000,00 

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki 

pozyskane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe Lesko na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa 

drogi dz. nr ewid. 191 i 226/1 w miejscowości Zagórz, obręb 

Wielopole (ul. Rzemieślnicza i Kopalniana)” 

40.000,00 

 60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 420.000,00 

  Dochody majątkowe 420.000,00 

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację 

inwestycji i zakupów  inwestycyjnych własnych gmin – 

dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi  

nr  ewid.. 1600, 1601, 1602 w km 0+000-1+340 w miejscowości 

Tarnawa Górna” 

420.000,00 

758 
 

 Różne rozliczenia 80.927,47 

 
75814 

 Różne rozliczenia finansowe 80.927,47 

  Dochody bieżące 49.055,98 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin- zwrot części wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. 

49.055,98 

 Dochody majątkowe 31.871,49 

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację 

inwestycji i zakupów  inwestycyjnych własnych gmin – zwrot 

części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego  

w 2016 r. 

31.871,49 

801 
 

 Oświata i wychowanie 792.312,00 

 
80101 

 Szkoły podstawowe 4.520,00 

  Dochody bieżące 4.520,00 

0690 Wpływy z różnych opłat – opłata za wydanie duplikatu legitymacji 

  

9,00 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –zwrot kserokopiarki 3.490,00 

DRUK Nr 5 



w ramach gwarancji 

0970 Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z TUW 1.021,00 

 
80110 

 Gimnazja 44,00 

  Dochody bieżące 44,00 

0690 Wpływy z różnych opłat – opłata za wydanie duplikatu legitymacji  

szkolnej i świadectwa  szkolnego 

44.00 

 
80195 

 Pozostała działalność 787.748,00 

  Dochody bieżące 17.748,00 

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -  wpływy 

z wynajmu pomieszczeń szkolnych 

15.814,00 

0830 Wpływy z usług – usługi komunalne 1.934,00 

 Dochody majątkowe 770.000,00 

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację 

inwestycji i zakupów  inwestycyjnych własnych gmin – 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do 

przedsięwzięcia pn. Poprawa i doposażenie infrastruktury 

edukacyjnej w Zagórzu/Przebudowa hali sportowej w celu 

adaptowania pomieszczeń na kort tenisowy i siłownię z zapleczem 

w Zagórzu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa hali sportowej w celu adaptowania pomieszczeń na 

kort tenisowy i siłownię z zapleczem w Zagórzu oraz budowa 

boiska piłkarskiego z zapleczem w Kalnicy” 

770.000,00 

 
 

   

 

Zmniejsza się dochody o kwotę                                                                           667.000,00 zł. 

 

Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Kwota w zł. 
801 

 
 Oświata i wychowanie 667.000,00 

 
80195 

 Pozostała działalność 667.000,00 

  Dochody majątkowe 667.000,00 

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację 

inwestycji i zakupów  inwestycyjnych własnych gmin – 

dofinansowanie Ministra Sportu do przedsięwzięcia  pn. „Poprawa 

i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Zagórzu” 

667.000,00 

Zmniejsza się wydatki o kwotę                                                                   2.122.078,00 zł. 

 

Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Kwota w zł. 
801   Oświata i wychowanie 2.122.078,00 

 
80195 

 Pozostała działalność 2.122.078,00 

  Wydatki majątkowe 2.122.078,00 

 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.122.078,00 

  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej  

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 

2.122.078,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja 

przedsięwzięcia pn. „Poprawa i doposażenie infrastruktury 

edukacyjnej w Zagórzu” 

1.122.180,00 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja 999.898,00 



przedsięwzięcia pn. „Poprawa i doposażenie infrastruktury 

edukacyjnej w Zagórzu” 

 

Zwiększa się wydatki o kwotę                                                                  3.267.500,47  zł. 

 

Dz. Rozdz. § Nazwa zadania Kwota w zł. 
600 

 
 Transport i łączność 620.000,00 

 
60016 

 Drogi publiczne gminne 90.000,00 

  Wydatki majątkowe 90.000,00 

 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania 

pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 191 i 226/1 w miejscowości 

Zagórz, obręb Wielopole (ul. Rzemieślnicza i Kopalniana) (wkład 

Osiedla Wielopole w wys. 50.000,00 zł.) 

90.000,00 

 
60078 

 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 530.000,00 

  Wydatki majątkowe 530.000,00 

 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 530.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania 

pn. „Przebudowa drogi nr  ewid.. 1600, 1601, 1602 w km 0+000-

1+340 w miejscowości Tarnawa Górna” (wkład Sołectwa Tarnawa 

Górna w wys. 5.000,00 zł.) 

530.000,00 

750 
 

 Administracja publiczna 171.000,00 

 
75023 

 Urzędy gmin 166.000,00 

  Wydatki bieżące 6.000,00 

 z tego:  

 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000,00 

4270 Zakup usług  remontowych 6.000,00 

 Wydatki majątkowe 160.000,00 

 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 160.000,00 

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 

prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 

banków państwowych i innych instytucji handlowych – 

podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Usług 

Technicznych w Zagórzu 

160.000,00 

 
75085 

 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 5.000,00 

  Wydatki bieżące 5.000,00 

 z tego:  

 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych  (środki na zlecenie napisania projektu 

RPO Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej) 

5.000,00 

754 
 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.150,47 

 
75411 

 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10.000,00 

  Wydatki majątkowe 10.000,00 

 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000,00 

6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla 

Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku 

10.000,00 



 
75412 

 Ochotnicze straże pożarne 6.150,47 

   Wydatki bieżące 6.150,47 

  z tego:  

 1) Wydatki jednostek budżetowych 6.150,47 

 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.150,47 

4270 Zakup usług remontowych – realizacja zadania pn. „Remont Domu 

Strażaka w miejscowości Mokre wraz z organizacją imprez 

związanych z kultywowaniem lokalnych tradycji”(środki Sołectwa 

Mokre) 

6.150,47 

801 
 

 Oświata i wychowanie 2.405.350,00 

 80101  Szkoły podstawowe 58.953,00 

  Wydatki bieżące 58.953,00 

 z tego:  

 1) Wydatki jednostek budżetowych 42.453,00 

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.100,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.100,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.353,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.744,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5.609,00 

 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.500,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.500,00 

 
80104 

 Przedszkola 63.600,00 

  Wydatki bieżące 63.600,00 

 z tego:  

 1) Wydatki jednostek budżetowych 63.600,00 

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.950,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.000,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.800,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.150,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.650,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia  2.000,00 

4260 Zakup energii 2.000,00 

4270 Zakup usług remontowych 100,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 

4300 Zakup usług pozostałych 400,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 

4430 Różne opłaty i składki 300,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.550,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej 

300,00 

 
80110 

 Gimnazja 35.059,00 

  Wydatki bieżące 35.059,00 

 z tego:  

 1) Wydatki jednostek budżetowych 16.059,00 



 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.100,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.100,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.959,00 

4260 Zakup energii 227,00 

4300 Zakup usług pozostałych 3.732,00 

 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.000,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19.000,00 

 

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 

22.660,00 

  Wydatki bieżące 22.660,00 

 z tego:  

 1) Wydatki jednostek budżetowych 21.420,00 

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.020,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.300,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.360,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 360,00 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.400,00 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 

 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.240,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.240,00 

 
80195 

 Pozostała działalność 2.225.078,00 

  Wydatki majątkowe 2.225.078,00 

 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.225.078,00 

  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej  

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 

2.225.078,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja 

przedsięwzięcia pn. . Poprawa i doposażenie infrastruktury 

edukacyjnej w Zagórzu/Przebudowa hali sportowej w celu 

adaptowania pomieszczeń na kort tenisowy i siłownię z zapleczem  

w Zagórzu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa hali sportowej w celu adaptowania pomieszczeń na 

kort tenisowy i siłownię z zapleczem w Zagórzu oraz budowa boiska 

piłkarskiego z zapleczem w Kalnicy” 

1.225.180,00 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja 

przedsięwzięcia pn. . Poprawa i doposażenie infrastruktury 

edukacyjnej w Zagórzu/Przebudowa hali sportowej w celu 

adaptowania pomieszczeń na kort tenisowy i siłownię z zapleczem  

w Zagórzu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa hali sportowej w celu adaptowania pomieszczeń na 

kort tenisowy i siłownię z zapleczem w Zagórzu oraz budowa boiska 

piłkarskiego z zapleczem w Kalnicy” 

999.898,00 

900 
 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 

 
90095 

 Pozostała działalność 20.000,00 

  Wydatki bieżące 20.000,00 



 z tego:  

 1) Wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 

 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 

4300 Zakup usług pozostałych – kontrola stanu technicznego przewodów 

kominowych, wewnętrznych instalacji gazowych, instalacji 

elektrycznej, instalacji odgromowej w budynkach użyteczności 

publicznej na terenie gminy) 

20.000,00 

921 
 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,00 

 
92109 

 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.000,00 

  Wydatki bieżące 30.000,00 

 z tego:  

 1) Dotacje na zadania bieżące 30.000,00 

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

– M-GOKiS w Zagórzu 

30.000,00 

926 
 

 Kultura fizyczna 5.000,00 

 
92601 

 Obiekty sportowe 5.000,00 

  Wydatki majątkowe 5.000,00 

 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja 

przedsięwzięcia pn. Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem  

w Kalnicy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa hali sportowej w celu adaptowania pomieszczeń na 

kort tenisowy i siłownię z zapleczem w Zagórzu oraz budowa boiska 

piłkarskiego z zapleczem w Kalnicy” 

5.000,00 

   

 

§ 2 

 

Wysokość dotacji udzielonych z budżetu w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora 

finansów publicznych po zmianach określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 479.183,00 zł., tj. z kwoty 621.361,00 zł. do kwoty 

142.178,00 zł., którą przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym. 

§ 4 

Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2.709.674,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: § 950 „Wolne środki,  

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” -  wolne środki wynikające z rozliczeń  kredytów i pożyczek  

z lat ubiegłych w kwocie 2.709.674,00 zł.  

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 
 

 



Załącznik                                                    

 do Uchwały   Nr XLV/…/2017           

Rady Miejskiej w Zagórzu                                
z dnia 30 sierpnia  2017 r.    

 

1. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 

 

Podmiot otrzymujący dotację Dotacja   zł. Zadania realizowane Rodzaj dotacji 

Powiat Sanocki 5.000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Sanockiego  z przeznaczeniem na projekt pn.„Program 

ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami 

inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i 

wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty 

Wschodnie” 

celowa  na pomoc 

finansową na wydatki 

bieżące 

Powiat Sanocki 150.000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Sanockiego  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala  

w Sanoku oraz na dofinansowanie prac związanych z 

adaptacją Oddziału Położniczego na Oddział Chirurgii 

Urazowo-Ortopedycznej  Szpitala  

w Sanoku 

celowa na pomoc 

finansową na wydatki 

majątkowe 

Powiat Sanocki 10.000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej  dla Powiatu 

Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Sanoku 

celowa na pomoc 

finansową na wydatki 

majątkowe 

Gmina Miasta Sanoka 170.000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej 

 z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji 

publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji 

miejskiej na terenie Gminy Zagórz 

celowa na zadania 

bieżące realizowane 

na podstawie 

porozumień (umów) 

Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury  i Sportu w Zagórzu 

780.000,00 Koszty bieżące działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu  w Zagórzu 

podmiotowa 

Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna  w Zagórzu 

465.000,00 Koszty bieżące działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej  w Zagórzu 

podmiotowa 

Komenda Wojewódzka 

Policji 

6.000,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby 

przekraczający normę  oraz za osiągnięcia w zakresie służby 

prewencyjnej dla policjantów Posterunku Policji w Zagórzu  

i KPP w Sanoku 

celowa na wydatki 

bieżące 

Komenda Wojewódzka 

Policji 

7.000,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

pokrycie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 

oddelegowania dwóch policjantów do pełnienia 

dodatkowej służby na terenie Gminy Zagórz   

w okresie lipiec-sierpień 2017 r. 

celowa na wydatki 

bieżące 

Komenda Wojewódzka 

Policji 

2.000,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

zakup sprzętu służbowo-biurowego dla Posterunku Policji  

w Zagórzu 

celowa na wydatki 

bieżące 

R A Z E M  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                 1.595.000,00 zł.  



2. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW 

PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY 

 

Podmiot otrzymujący dotację Dotacja  zł. Zadania realizowane Rodzaj dotacji 

Izba rolnicza 6.100,00 Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2 % wpływów  

z podatku rolnego) 

podmiotowa   

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Mokrem 

454.300,00 Koszty bieżącej działalności Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Mokrem 

podmiotowa 

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Mokrem 

30.300,00 Koszty bieżącej działalności punktu przedszkolnego 

„Malatko” przy Szkole Niepublicznej w Mokrem 

podmiotowa 

Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Mokrem 

46.600,00 Koszty bieżącej działalności oddziału przedszkolnego przy 

Szkole Niepublicznej w Mokrem 

podmiotowa 

Przedszkole Niepubliczne 

im.Edmunda Bojanowskiego  

w Zagórzu 

363.855,00 Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego 

im. Edmunda Bojanowskiego  

w Zagórzu 

podmiotowa 

Przedszkole Niepubliczne im. 

Józefa Jakieły  w Tarnawie 

Dolnej 

769.276,00 Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego 

im. Józefa Jakieły w Tarnawie Dolnej 

podmiotowa 

Społeczne Przedszkole 

Rodzinne w Czaszynie 

255.965,00 Koszty bieżącej działalności Społecznego Przedszkola 

Rodzinnego w Czaszynie 

podmiotowa 

Podmioty wybrane  w drodze 

konkursu  projektów 

190.000,00 Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr IV/6/2010 Rady Miejskiej 

w Zagórzu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy 

Zagórz w zakresie tworzenia warunków sprzyjających 

rozwojowi sportu 

celowa na 

sfinansowanie lub 

dofinansowanie 

projektów służących 

realizacji celu 

publicznego  

z zakresu sportu 

Podmioty wybrane w drodze 

konkursu ofert 

4.000,00 W trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 

- popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa  

i turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej górskiej, 

- popularyzacja zdobywania odznak turystyki 

kwalifikowanej, w tym Górskiej Odznaki Turystycznej, 

- organizacja rajdów, konkursów i innych imprez 

popularyzujących krajoznawstwo i turystykę , 

- wydawnictwa promujące gminę w zakresie krajoznawstwa 

i turystyki, 

- promocja walorów turystycznych gminy. 

celowa na zadania 

zlecone 

Żłobek Niepubliczny 

„KUBUŚ” 

248.400,00 Koszty bieżącej działalności żłobka dziecięcego na terenie 

miasta 

podmiotowa 

Parafia Rzymskokatolicka 

w Łukowem 

25.000,00 Prace zmierzające do zabezpieczenia, zachowania 

i utrwalenia substancji zabytkowej murowanej dzwonnicy 

przy kościele parafialnym w Łukowem (dawnej cerkwi) 

celowa na wydatki 

bieżące 



Podmiot otrzymujący dotację Dotacja  zł. Zadania realizowane Rodzaj dotacji 

Parafia Prawosławna 

Spotkania Pańskiego 

w Morochowie 

24.000,00 Prace zmierzające do zabezpieczenia, zachowania 

i utrwalenia substancji zabytkowej bramy głównej 

wejściowej do drewnianej cerkwi prawosławnej 

w Morochowie  

celowa na wydatki 

bieżące 

R A Z E M  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych       2.417.796,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


