
 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016

Rodzaj 

dotacji Dział Rozdział § Opis Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

przedmiotowa x -

921 92109 2480 Ustawa  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej 345 000      

921 92116 2480 Ustawa  z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej 271 500      

600 60004 2310 Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie 67 043        

754 75412 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Ceków-Kolonia z przeznaczeniem na 

przygotowanie procedury przetargowej dla zadania: „Zakup sprzętu 

specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu 

Kalisko-Konińskiego”, 3 500          

801 80104 2310 Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z 

przedszkoli położonych na terenie innych JST 210 000      

851 85154 2710 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona 

przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) 

zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na podstawie art. 220 Ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych 4 626          

921 92109 2800 Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni 

Goliny w roku 2016 50 000        

951 669      

Rodzaj 

dotacji Dział Rozdział § Opis Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

przedmiotowa x -

podmiotowa x -

851 85154 2360

Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego 

dla dzieci i młodzieży (Świetlicy Socjoterapeutycznej) zgodnie z 

Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych - zadanie zlecone do realizacji organizacjom, 

działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 10 000        

852 85295 2360

Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o 

pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom 

działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 8 000          

926 92605 2360

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - 

ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do 

realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 70 000        

Razem 88 000        

 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIV/109/2016 z 28 lipca 2016 r., zmieniający Załącznik Nr 

6 do Uchwały Nr XVI/80/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2016 r. 

celowa

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

podmiotowa

celowa

Razem


