Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/55/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29.05.2019 r.

Dotacje celowe w 2019 roku
Lp.
1

Dział Rozdział
2

3

§

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca
dotację

Kwota dotacji

4

5

6

7

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1

600

60014

2710 „Remont drogi powiatowej nr 0228T Rogienice – Bebelno Powiat Włoszczowski
– Krasów – Radków od km 0+000 do km 1+158”

2

600

60014

6300 Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości
Konieczno

Powiat Włoszczowski

39 409,00

556 393,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1

010

01009

2830 Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na obiekcie
melioracyjnym Włoszczowa

Rejonowy Związek Spółek
Wodnych w Kielcach

25 000,00

2

754

75412

6230 Dofinansowanie modernizacji garażu

Ochotnicza Straż Pożarna
w Łachowie

30 000,00

3

754

75412

6230 Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - Ochotnicza Straż Pożarna
gaśniczego.
w Łachowie

63 500,00

4

851

85154

2360 Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania wyłoniona w drodze
patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury
konkursu
fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję
zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu
dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego realizowanych przez stowarzyszenia - w trybie ustalonym
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze
zm.)

125 000,00

5

851

85195

2360 Dofinansowanie w szczególności przedsięwzięć z zakresu wyłoniona w drodze
profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób
konkursu
nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób
leczonych onkologicznie - zadanie zlecone w trybie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze
zm.)

15 000,00

6

853

85395

wyłoniona w drodze
2360 Dofinansowanie działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust konkursu
3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Zadania
zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

5 000,00

7

900

90026

2830 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Włoszczowa

8

921

92105

2360 Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - zadania
zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450
ze zm.)

9

921

92109

6220 Dofinansowanie realizacji projektu "Zakup i uruchomienie Dom Kultury we
systemu PA dla sali kinowo - widowiskowej".
Włoszczowie

osoby fizyczne i prawne
zgodnie z uchwałą Nr
XXXIV/305/18 z dnia
30.03.2018 r.
wyłoniona w drodze
konkursu

87 000,00

26 500,00

40 000,00

1

10

921

92109

Dom Kultury we
6229 Modernizacja budynku Domu Kultury w ramach
"Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy Włoszczowie
ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni
publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej,
rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców",
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich" Osi VI "Rozwój miast"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na
wkład własny

11

921

92120

12

921

92195

2720 Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych
6230 Dofinansowanie realizacji projektów grantowych (wkład
własny Stowarzyszenia) w zakresie edukacji i kultury
seniorów oraz dzieci - integracja społeczna.

13

926

92605

wybrana na podstawie
złożonych wniosków
Stowarzyszenie
NIEZNANOWICE.PL

2820 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wyłoniona w drodze
zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. konkursu
o sporcie. (Dz.U. z 2018r., poz. 1263 ze zm.)
Ogółem

450 000,00

25 000,00
14 987,00

187 000,00

1 689 789,00

2

