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Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział rozdział § wyszczególnienie plan 

Dotacje podmiotowe
921 92109 2480

921 92116 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji  kultury - Biblioteka

Dotacje celowe

852 85232 264

I . Ogółem A

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział rozdział § wyszczególnienie plan 
Dotacje podmiotowe

801 80101 2590

801 80101 2590

801 80103 2590

801 80103 2590

801 80104 2540

Dotacje celowe
851 85154 2820 Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801 80101 2820

801 80101 2820

II . Ogółem B
Ogółem dotacje (I + II)

w tym: 
dotacje na wydatki bieżące                     -    2.151.562,48
dotacje na wydatki inwestycyjne              -                  0,00

370 000,00
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji  kultury – Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji

250 000,00

120 000,00

394 628,48

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji 
Społecznej

394 628,48

764 628,48

1 232 934,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t.  lub przez 
osobę fizyczną  - Szkoła w Rudnikach

360 200,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t.  lub przez 
osobę fizyczną  - Szkoła w Łysinach

339 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t.  lub przez 
osobę fizyczną  - Oddział Przedszkolny w Rudnikach

156 800,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t.  lub przez 
osobę fizyczną  - Oddział Przedszkolny w Łysinach

73 800,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu

303 134,00

158 816,46
154 000,00

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
Szkoła w Rudnikach

3 024,52

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
Szkoła w Łysinach

1 791,94

1 391 750,46
2 156 378,94
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