
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania

Jednostka 

otrzymująca 

dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

100 000,00

1 600 60014 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych - "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-

Kamienna- Mirzec - Etap I" 

Powiat Skarżyski 70 000,00

2 801 80104 2310

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 

lub art. 90  ustawy o systemie oświaty, gmina 

pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów 

uczęszczających do przedszkola niebędących 

mieszkańcami gminy dotującej 

Gminy -Jednostki 

Samorządu 

Terytorialnego 

30 000,00

200 000,00

1 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  zadań w 

zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenie 

OSP Grzybowa 

Góra

45 000,00

2 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w 

zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenie 

OSP Kierz 

Niedźwiedzi

35 000,00

3 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  zadań w 

zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenie 

OSP Lipowe Pole
45 000,00

4 854 85412 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego w zakresie 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

Wyłoniona w 

drodze konkursu
15 000,00

5 921 92105 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie 

upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu  

Wyłoniona w 

drodze konkursu
15 000,00

Załącznik Nr 9                                                                                                                 

do Uchwały Nr III/...../2018                                                                                            

Rady Gminy Skarżysko Kościelne                                                                                                

z dnia  28 grudnia 2018   r.

Dotacje celowe  w 2019 r.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
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Jednostka 

otrzymująca 

dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

6 921 92120 2720

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie prac remontowych i 

konserwatorskich obiektów zabytkowych 

przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych, na  prace konserwatorsko – 

restauratorskie pn." Remont zabytkowego 

ogrodzenia przy budynku kościoła parafialnego pw 

Św. Trójcy na działce Nr. 3276/3 przy ulicy 

Kościelnej  w Skarżysku Kościelnym -III Etap", 

wpisanego  do rejestru zabytków

Parafia Rzymsko-

Katolickiej  p.w. 

Św.  Trójcy w 

Skarżysku 

Kościelnym 

30 000,00

7 926 92605 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i 

rekreacji 

Wyłoniona w 

drodze konkursu
15 000,00

300 000,00Ogółem
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