
Rodzaj dotacji Dział Rozdział § Opis Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

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

kulturalnej 
370 000,00

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

kulturalnej 342 000,00

600 60004 2310 Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie
79 187,00

600 60014 2710 Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na remont chodnika przy ul. 

Kusocińskiego w m. Golina 15 000,00

600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na wykonanie DT dot. przebudowy drogi 

powiatowej
50 000,00

600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 

3229P Spławie - Adamów- etap II
65 000,00

600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę ul. Piaskowej w Golinie - 

droga powiatowa nr 3312P
988 650,00

710 71012 2329 Dotacja celowa dla starostwa na realizację projektu- wzmocnienie zastosowania TIK 

w powiecie konińskim
72 699,08

600 60014 2710

Remont dróg powiatowych 0,00

754 75421 6620 Dotacja celowa dla powiatu stanowiąca wkład własny w ramach uczestniczenia w 

nowoczesnym systemie alarmowania
4 317,30

801 80104 2310 Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli 

położonych na terenie innych gmin
189 681,00

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 
4 626,00

853 85395 2319 Dotacja celowa dla Miasta Konin na realizację projektu " Zakładam firmę - wsparcie 

osób chcących rozpocząć działalność  gospodarczą w KOSI"
5 898,00

921 92109 2800 Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na organizację Dni Goliny w roku 2018  - 

50 000,00 zł oraz na organizację dożynek gminnych  10 000,00 zł
60 000,00

921 92116 2800 Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej  w Golinie na pokrycie kosztów  związanych 

z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2018
70 000,00

2 317 058,38

Rodzaj dotacji Dział Rozdział § Opis Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

801 80104 2540 Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie 252 096,00

801 80149 2540 Dot. dla Niepubl.Przedszkola w Golinie na uczniów niepełnospr. 19 200,00

854 85404 2540 Dot. dla Niep.Przedszkola na wczesne wspomag.rozwoju dziecka 5 000,00

754 75412 2820 Dot. na cele publ.związana z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu ( organizacja gminnych zawodów  sportowo - pożarniczych MDP i 

jednostek OSP, turniej wiedzy pożarniczej oraz turniej piłki nożnej dla jednostek 

OSP o Puchar Burmistrza Goliny
8 500,00

851 85154 2360 Dofinansowanie działań profilaktycznych pod nazwą " Razem dla bezpieczeństwa" 

mających na celu zniwelowanie problemu związanego        z alkoholem -dot. do org. 

poż.publ. 
3 000,00

851 85154 2360 Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i 

młodzieży (Świetlicy Socjoterapeutycznej)zgodnie z Progr. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  - zad zlecone do realizacji organizacjom, działającym w 

trybie określ. Ustawą  o dział. pożytku publ.
10 000,00

852 85230 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 

8 000,00

celowa

celowa

 Załącznik Nr 6 do uchwały nr IV/10/2018  Rady Miejskiej w Golinie z 20 grudnia 2018 r. zmieniający załącznik nr 6 do uchwały 

budżetowej na 2018 rok 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

podmiotowa

Razem

 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2018

podmiotowa



852 85230 2360 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego :pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób - zdrowo jemy, zdrowo żyjemy ( warsztaty kulinarne) dla 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi " Nasza Radolina" - org.pożytku 

publ.
4 000,00

852 85230 2360 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego :pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób - wsparcie żywnościowe potrzebujących i warsztaty kulinarne dla 

najbardziej potrzebujących mieszkańców dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń 

Wiejskich w Adamowie - org.pożytku publ.
5 000,00

921 92120 2720 Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 

zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków

60 000,00

921 92195 2360 Dotacja na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dla 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi   " Nasza Radolina"- org.poż.publ.

500,00

921 92195 2360 Dotacja dla organizacji prowadzącej  działalność pożytku publicznego- OSP 

Radolina na organizację jubileuszu obchodów 100 lecia Jednostki
3 000,00

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 70 000,00

Razem 448 296,00

celowa


