
Załącznik Nr 9a do Uchwały                                     

Nr XLVI/318/2022 Rady Gminy Łysomice                                                 

z dnia 29 lipca 2022 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu  

gminy Łysomice na 2022r. 
 

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU 

 

LP. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PODMIOT KWOTA 

DOTACJI 

1 010 01008 2830 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

pozostałych jednostkom 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

 

Dotacja dla gminnej spółki wodnej z 

przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów 

 

120.000,00 

2 010 01008 2830 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

pozostałych jednostkom 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

Dotacja dla gminnej spółki wodnej z 

przeznaczeniem na konserwację rowów 

melioracyjnych o symbolu PG oraz PG-1 

20.000,00 

3 754 75412 6230 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

pozostałych jednostkom 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

 

Dotacja dla OSP Kamionki Duże na zakup 

samochodu ratowniczo - gaśniczego 

 

730.000,00 

4 851 85195 6230 

Dotacja celowa z budżetu na 

  

50.000,00 



finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

pozostałych jednostkom 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chełmży Sp. 

z o.o. na zakup kolonoskopu 

5 900 90005 6230 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

pozostałych jednostkom 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

 

Dofinansowanie programu czyste powietrze – 

działania przeciw smogowi 

 

100.000,00 

6 921 92120 2720 

Dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

prac remontowych i 

konserwatorskich obiektów 

zabytkowych przekazane 

jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych 

 

 

Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie 

dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały 

Rady Gminy 

 

120.600,00 

7 926 92605 2820 

Dotacja podmiotowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie 

dotacji na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na 

podstawie odrębnej uchwały rady Gminy 

dotyczącej sportu kwalifikowanego 

 

 

100.000,00 

OGÓŁEM 1.240.600,00 

 



Załącznik Nr 9b do Uchwały                                     

Nr XLVI/318/2022 Rady Gminy Łysomice                                                 

z dnia 29 lipca 2022 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu  

gminy Łysomice na 2022r. 

  

 

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU 

 

 

 

LP. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PODMIOT KWOTA 

DOTACJI 

1 801 80104 2540 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 

 

Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie 

dotacji otrzymają ją na podstawie odrębnej 

uchwały rady Gminy dotyczącej przyznawania 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

 

 

900.000,00 

OGÓŁEM 900.000,00 

 

 

 


