
Załącznik Nr 4
do Uchwały BudŜetowej  Nr LXII/372/10 
z dnia 29.01.2010r.
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Wykaz jednostek sektora finansów publicznych 
i spoza sektora finansów publicznych
otrzymuj ących dotacje z bud Ŝetu Gminy

w 2010  roku
w złotych

600 Transport i ł ączno ść 135 000,00

60014  Drogi publiczne powiatowe 135 000,00

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow ą  udzielan ą między jednostkami

samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych 135 000,00

Dotacja dla Starostwa Powiatowgo w Zgorzelcu z przeznaczeniem

środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

przebudowy drogi powiatowej Nr 2361 D - Etap II ( od uicy 1-go Maja

w Bogatyni do ulicy Bogatyńskiej w Opolnie Zdroju )

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 450 000,00

70001  Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 450 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu dla zakładu

bud Ŝetowego 3 250 000,00

Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych

zgodnie z Uchwałą Rady Nr XIX/156/04 z dnia 31.08.2004r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej

dla MZGK w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania 

i rozliczania dotacji oraz uchwał zmieniających dotację do 1m2 : 

UR Nr XXX/259/05 z dnia 21.10.2005r., UR NR XXXIII/285/06 z dnia 17.02.2006r.

UR Nr XL/357/06 z dnia 26.10.2006r. oraz UR Nr XV/109/07 z dnia 13.09.2007r..

§ 6210 Dotacje celowe  z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 200 000,00
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn ych
zakładów bud Ŝetowych

Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Bogatyni na zakup środków trwałych

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 160 000,00

75404  Komendy wojewódzkie policji 60 000,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 60 000,00

Dofinansowanie zwiększonej liczby  patroli 15 000,00
podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy 
w Bogatyni

Sfinansowanie pobytu dodatkowych słuŜb patrolowych 45 000,00
pełnionych przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP
w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne
osiągnięcia

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.
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75411  Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej 100 000,00

§ 6220 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn cyh
 innych jednostek sektora finansów publicznych 100 000,00

Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu wozu bojowego ( wysięgnik drabinowy )
dla Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bogatyni

851 Ochrona zdrowia 2 100 000,00

85111  Szpitale ogólne 200 000,00
§ 6220 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn cyh
 innych jednostek sektora finansów publicznych 200 000,00

Dotacja na dofinansowanie do zakupu rezonansu magnetycznego 
przez Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Zgorzelcu

85149  Programy polityki zdrowotnej 1 900 000,00
§ 2560 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej

utworzonego przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego 1 900 000,00

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Bogatyni 

- realizacja programów zdrowotnych oraz szczepienia 1 860 000,00
  ochronne
- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje 40 000,00
  osób wykonujących zawody medyczne

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 830 000,00
92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 1 570 000,00

§ 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej
instytucji kultury  1 570 000,00

Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury

- bieŜąca działalność 1 300 000,00

- dofinansowanie imprezy "TURNIEJ  ŁGARZY" 20 000,00

- dofinansowanie imprez kulturalnych 250 000,00

  organizowanych  na terenie miasta i gminy

92116 Biblioteki 1 260 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej

instytucji kultury 1 260 000,00

Dotacja dla Biblioteki  w Bogatyni i jej Filii
na bieŜącą działalność

I Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publi cznych 8 675 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 635 000,00

851 Ochrona zdrowia 116 500,00

85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116 500,00
 § 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
116 500,00

Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:

- letni wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych 60 000,00
  ( dofinansowanie )
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- realizacja projektu w zakresie inicjatyw edukacyjnych 6 500,00
  dla dzieci w wieku przedszkolnym ( I-VI/2010 )

- realizacja projektu w zakresie profilaktycznej 20 000,00
  działalności dzieci  i młodzieŜy z terenu miasta
  i gminy Bogatynia podczas wakacji

- realizacja profilaktyki uzaleŜnień w świetlicy 30 000,00
  socjoterapeutycznej działającej przy stowarzyszeniu " MALEC "

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00

90095  Pozostała działalno ść 10 000,00

§ 2830 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 10 000,00

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacja dla kół łowieckich z przeznaczeniem

środków na odnowienie populacji zwierzyny

drobnej

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 495 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 495 000,00
§ 2720 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytk owych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fina nsów 
publicznych 495 000,00

Dotacja na prace konserwatorskie  i roboty budowlane
w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
z terenu gminy i miasta Bogatynia 450 000,00

Dotacja na prace konserwatorskie  i roboty budowlane
w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Jana Chrzciciela
w Krzewinie 45 000,00

495 000,00

926 Kultura fizyczna i sport 700 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 700 000,00

§ 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie zada ń zleconych

do realizacji stowarzyszeniom 700 000,00

Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym
zleconych stowarzyszeniom

II Razem dotacje dla jednostek spoza sektora 1 321 500,00
finansów publicznych

OGÓŁEM :I+II 9 996 500,00
w tym:
- dotacja na wydatki bie Ŝące 9 361 500,00
 w tym:  wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 60 000,00
 - dotacja na wydatki inwestycyjne 635 000,00

Sporz ądziła: Danuta Kapu ścińska

Przewodniczący

Paweł Szczotka 

Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
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