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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli 

Nr V/35/2019 z dnia 25.04.2019 r. 
 

Dotacje budżetu Gminy Pogorzela 
na rok 2019 

 
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. 
 

Klasyfikacja 
Dzia

ł 
Rozdział § 

Nazwa Podmiotowe Celowe 

1 2 3 4 5 6 
010  

01010 
 
 

6650 

Rolnictwo i łowiectwo 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
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 

 500.000,00 
500.000,00 
500.000,00 

600  
60014 

 
 

6300 

Transport i łączność 
Drogi publiczne powiatowe 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

 300.000,00 
300.000,00 
300.000,00 

801  
80104 

 
 
2310 

Oświata i wychowanie 
Przedszkola 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień(umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

    10.000,00 
   10.000,00 
   10.000,00 

900  
90001 

 
 
2900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 
związków powiatowo- gminnych, związków 
powiatów, związków metropolitalnych na 
dofinansowanie zadań bieżących 
 

 508.610,00 
471.015,00 
471.015,00 

 
 

90013  
2310 

Schroniska dla zwierząt 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień ( umów) 
między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

 
 

22.295,00 
22.295,00 

 90026  
2710 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

 15.300,00 
15.300,00 

921 
 

 
92109 

 
 
2480 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

640.100,00 
496.100,00 
496.100,00 

 

 
 

92116  
2480 

Biblioteki 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

144.000,00 
144.000,00 

 

   R a z e m : 640.100,00 1.318.610,00 
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2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
 
 
 

Klasyfikacja 
Dzia

ł 
Rozdział § 

Nazwa Podmiotowe Celowe 

1 2 3 4 5 6 
754  

75412 
 
 
2820 
 
 
 
6230 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 
Ochotnicze Straże Pożarna 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

 207.000,00 
7.000,00 
7.000,00 

 
 
 

200.000,00 

926  
92605 

 
 
2360 

Kultura fizyczna  
Zadania w zakresie kultury fizycznej  
Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., 
udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie  
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

 75.000,00 
75.000,00 
75.000,00 

   R a z e m : 0,00 282.000,00 
 
 
 


