
Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIII/131/19

Rady  Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Opis Kwota dotacji

1. 2. 3. 4. 5.

1 375 148,43

Dotacje przedmiotowe 99 920,00

900 90017 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 99 920,00

Dotacje podmiotowe 1 016 145,43

921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla GOK 

w Gołańczy 

916 145,43

921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla 

biblioteki 

100 000,00

Dotacje celowe 259 083,00

801 80104 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - uczęszczanie 

dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkoli niepublicznych dotowanych 

przez Miasto Wągrowiec 

20 000,00

801 80115 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -

Współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej  w Gołańczy - dotacja dla 

Powiatu Wągrowieckiego 

79 303,00

851 85149 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej dla 

Powiatu Wągrowieckiego w kwocie  20.440,00 na dofinansowanie realizacji zadań w 

zakresie programów polityki zdrowotnej na realizowany program profilaktyczny pn. 

„Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ. 

6,11,16,18,31,33,43,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”.              

20 440,00

851 85195 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Pomocy finansowej 

udziela się na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr VII/69./19 z dnia 

30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła na 

realizację zadania przewidzianego przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3 740,00

900 90017 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorzadowych zakładów budżetowych - 

Dotacja celowa dla ZGKiM Gołańcz "Budowa sieci wodociągowej Potulin-Chojna – II 

etap"- 60.000,00; Dotacja  dla ZGKiM Gołańcz "Modernizacja budynku przy ul. K. 

Libelta 4 w Gołańczy" - 45.000,00.

105 000,00

921 92109 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 

Dotacja dla GOK - zakup kominka z montażem dla świetlicy Gręziny -10.600,00; 

Dotacja dla GOK - zakup pieca z montażem dla świetlicy Laskownica Wielka - 

20.000,00

30 600,00

760 800,00

Dotacje celowe 760 800,00

010 01008 2830 Dotacja dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej  - konserwcja urządzeń melioracji. 30 000,00

010 01095 2360 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 18 000,00

754 75412 2820 Dotacja celowa na zakupy,  i inne wydatki bieżące dla Jednostek OSP 20 000,00

754 75412 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych - Dotacja dla OSP Chojna - zakup używanego samochodu pożarniczego

45 000,00

754 75412 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych - Dotacja dla OSP Czeszewo- zakup samochodu pożarniczego picap 

4X4

145 000,00

754 75495 2360 Ratownictwo i ochrona ludności 3 000,00

851 85195 2360 Ochrona i promocja zdrowia,  w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z 

dsnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz działalność na rzecz osób w 

wieku emerytalnym

24 000,00

852 85295 2360 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci

10 000,00

854 85412 2360 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 22 000,00

900 90001 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji pozostałym  jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 

dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 

25 000,00

921 92109 2360  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 33 500,00

921 92120 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 

konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych - na podstawie Uchwały nr …/…/19 Rady Miasta i 

Gminy Gołańcz z dnia … września 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace 

remontowe w zabytkowym Kościele pw. św. Wawrzyńca w Gołańcz 

50 000,00

926 92605 2360 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 335 300,00

RAZEM 2 135 948,43

W tym dotacje na zadania bieżące 1 810 348,43

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu

Miasta i Gminy Gołańcz  w 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych


