
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
Zał. Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XV/ 78 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. 
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

Dział Rozdział Paragraf Treść Celowe Podmiotowe
600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

6300

801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola 

2310

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395

2510

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002 Gospodarka odpadami

2310

2320

90013 Schroniska dla zwierząt

6610

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92116 Biblioteki

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Razem:
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Dział Rozdział Paragraf Treść Celowe Podmiotowe
010 Rolnictwo i łowiectwo

01010

6230

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne

2820

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395 Pozostała działalność

2360

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2720

926 Kultura fizyczna i sport
92695 Pozostała działalność

2360

Razem:

25 000,00
25 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

25 000,00

23 900,00
23 900,00

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

23 900,00

719 460,00
Pozostala działalność 719 460,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 
budżetowego 719 460,00

78 731,00
15 731,00

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

7 900,00

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

7 831,00

63 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

63 000,00

555 000,00
325 000,00

325 000,00

230 000,00

230 000,00

847 091,00 555 000,00

2 500,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 500,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 
zaliczanych dosektora finansów publicznych

2 500,00

10 000,00
10 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00

5 000,00
5 000,00

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

5 000,00

65 000,00
65 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

65 000,00

113 900,00
113 900,00

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

113 900,00

196 400,00
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