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Gmina Miasta Lipna  

 

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-11-2017r.  

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017 - Dotacje związane za realizacją zadań miasta w 2017 roku  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Rodzaj dotacji 

700     Gospodarka mieszkaniowa 558 761,00 

PRZEDMIOTOWA   70001   Zakłady gospodarki mieszkaniowej 558 761,00 

    2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 558 761,00 

801     Oświata i wychowanie 2 855 149,31 

PODMIOTOWA 

  80104   Przedszkola 1 921 680,00 

    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 921 680,00 

  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 73 008,00 

    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 73 008,00 

  80110   Gimnazja 441 793,31 

    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 433 650,00 

    2830 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych 

8 143,31 CELOWA 

  80149   
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

340 968,00 

PODMIOTOWA 
 

    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 410 968,00 

  80150   
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

7 700,00 

    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 700,00 

855     Rodzina 36 000,00 

  85505   Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 36 000,00 

    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 36 000,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 182 000,00 

CELOWA   92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 000,00 

    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17 000,00 
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Rodzaj dotacji 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 750 000,00 

PODMIOTOWA 
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 750 000,00 

  92116   Biblioteki 415 000,00 

    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 415 000,00 

926     Kultura fizyczna i sport 155 000,00 

CELOWA 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 155 000,00 

    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 155 000,00 

      Razem 4 786 910,31 

 
 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  JST w wysokości  4.786.910,31  zł, w tym:  
1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.165.000,00  zł, 
2) dotacje podmiotowe  dla jednostek spoza sektora  fin. publicznych – 2.883.006,00 zł,       
3) dotacje celowe  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 180.143,31 zł, 
4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 558.761,00  zł, 

 


