
                                                                                               
 

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu  
Gminy Wągrowiec na 2015  r.  

Załącznik Nr 5 
do Uchwały Nr  VI/46/2015 Rady 
Gminy Wągrowiec 
z dnia 30 marca 2015 r. 
 
 

 

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                                                 2 825 034,00 
1. Dotacje celowe                                                                                                                                 1 991 484,00  

 400 
 

 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz                
i wodę 

271 900,00 

       40002  Dostarczanie wody 271 900,00 
  
  
  6210 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
samorządowych zakładów budżetowych                271 900,00 

 

Zadanie: 
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Potuły. 264 500,00 
Założenie zieleni przy budynku GZGKiM w Wągrowcu. 7 400,00 

 600    Transport i łączność 604 431,00 
   60004   Lokalny transport zbiorowy 129 431,00 
  
  
  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie  na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 129 431,00 

  

Zadanie: 
Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie 
Gminy Wągrowiec 129 431,00 

  60014  Drogi publiczne powiatowe 475 000,00 

 

2710 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 35 000,00 

 
Zadanie: Utwardzenie ciągu pieszo rowerowego Bartodzieje 
Kamienica 35 000,00 

6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 440 000,00 

  
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1602P na odcinku 
Grylewo – Laskownica Mała. 150 000,00 

  
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1611P w 
miejscowości Ochodza 290 000,00 

630              Turystyka 3 410,00 
 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3410,00 

 2320 

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 3 410,00 

  
Zadanie:  Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie 
województwa wielkopolskiego 3 410,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 500 000,00 
 70001  Zakłady gospodarki mieszkaniowej 500 000,00 

   6210 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
samorządowych zakładów budżetowych 500 000,00 

  
Zadanie:  
Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie. 500 000,00 

801     Oświata i wychowanie 497 996,00 
  80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 794,00 

   2310 

Dotacje celowe przekazane gminie  na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego  8 794,00 

   Zadanie:  

     

Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych 
związanych z nauką dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w 
oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Miejskich. 

 
 

8 794,00  
  80104  Przedszkola 443 307,00 

    

2310 Dotacje celowe przekazane gminie  na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

 
443 307,00  

     Zadania:   

     
 Dotacja dla Miasta Wągrowiec na realizację zadań wspólnych 
związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec 

 
 

 



do przedszkoli Miasta Wągrowca. 421 697,00 

   

Dotacja dla Miasta Gniezna na realizację zadań wspólnych 
związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec 
do przedszkoli Miasta Gniezna.  

 
 

4 410,00 

   

Dotacja dla Gminy Budzyń na realizację zadań wspólnych 
związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec 
do przedszkoli Gminy Budzyń. 

 
 

9 700,00 

   

Dotacja dla Gminy Rogoźno na realizację zadań wspólnych 
związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec 
do przedszkoli Gminy Rogoźno. 

 
 

7 500,00 
 80110  Gimnazja 995,00 

  2310 

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

 
 

995,00 

   

Dotacja dla Miasta Chodzież na realizację zadań wspólnych 
związanych z uczęszczaniem ucznia z terenu Gminy Wągrowiec 
do pozaszkolnego punktu katechetycznego dotowanego przez 
Miasto Chodzież. 

 
 
 

995,00 
 80113  Dowożenie uczniów do szkół 44 900,00 

  2310 

Dotacje celowe przekazane gminie  na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 44 900,00 

   

Zadanie: 
Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych 
związanych z dowożeniem dzieci  terenu Gminy Wągrowiec do 
szkół Miasta Wągrowca 

44 900,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 747,00 
 85311  Rehabilitacja zawodowa w zakresie polityki społecznej 3 747,00 

 

 

2310 

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

3 747,00 

 

 

 

Zadanie: 
Dotacja dla Gminy Mieścisko na realizację zadań wspólnych 
związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Wągrowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w 
Gołaszewie prowadzonym przez Gminę Mieścisko  

3 747,00 

900 
    

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 000,00 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 110 000,00 

    

6210 
 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
zakładów budżetowych 

 
 

110 000,00 
   Zadania:    

      
Organizacja gospodarki ściekowej dla miejscowości Łekno – 
dokumentacja techniczna.   

80 000,00 

   
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Nowe 
dokumentacja techniczna. 

30 000,00 

   2. Dotacje podmiotowe 683 550,00 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 683 550,00 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 388 611,00 

    
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 
388 611,00 

      Zadanie:   

      
Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Łeknie 

388 611,00 

  92116   Biblioteki 294 939,00 

    
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 
 

294 939,00  
     Zadanie:   

      
Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej 
Biblioteki  i Filii oraz Centrum Kształcenia 

 
294 939,00 

   3. Dotacje przedmiotowe 150 000,00 
700     Gospodarka mieszkaniowa 150 000,00 
  70001   Zakłady gospodarki mieszkaniowej 150 000,00 
    2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 150 000,00  
      Zadanie:  

      
Utrzymanie gminnych  budynków mieszkalnych i mieszkań  150 000,00 

 

II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                 205 000,00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

     1. Dotacje celowe   205 000,00 
754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 475,00 

 75415   Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 475,00 

  

2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych 

          
4 475,00 

      Zadanie:   

     

Dofinansowanie zadań w zakresie  ratownictwa górskiego i 
wodnego 
 

4 475,00 

851    Ochrona zdrowia 15 000,00 
 85195   Pozostała działalność 15 000,00 
  2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

 
 

15 000,00          

   Zadanie: Dofinansowanie opieki hospicyjnej osób terminalnie 
chorych 

 
15 000,00 

852     Pomoc społeczna 20 000,00 

  85295   Pozostała działalność 20 000,00 

    

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

 
                             
                             20 000,00  

     Zadanie:   

      

Współfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych 
rodzin. 

20 000,00 

900 
    

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

80 000,00 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000,00 

    

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
 

      80 000,00  

      

Zadanie: 
Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych 
oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków 
mieszkalnych , położonych na terenie Gminy Wągrowiec 

 
80 000,00 

 
 90095   Pozostała działalność 5 000,00 

   

2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych 

 5 000,00 

     
Zadanie:  Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego. 5 000,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 

 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 000 ,00 

 

2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych . 15 000,00 

   
Zadanie: Zadania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa przyrodniczego. 15 000,00 

 926     Kultura fizyczna 65 525,00 
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 65 525,00 

    

2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych 

 
 

                             65 525,00  
     Zadanie:   

      
Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,  sportu i 
wypoczynku. 

65 525,00 

 


