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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 461/2023 
Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2023 r.  

 
 
 

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok 
 

 
Lp. 

 

 
Nazwa 

 
Klasyfikacja 

 
Plan 

 
Jednostki sektora finansów publicznych 

 
2.311.000,00 

 

 Dotacje podmiotowe   1.700.000,00 

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie 

 
921/92109/2480 

 
1.200.000,00 

2.  Dotacja podmiotowa dla Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie 

 
921/92116/2480 

 
500.000,00 

Dotacje celowe 611.000,00 

1. 
   

Dotacja celowa przekazana dla powiatu 
na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

 
 

801/80117/2320 

 
 

10.000,00 

2. Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

 
700/70005/2710 

 
356.000,00 

 
3. 

Dotacja celowa przekazana gminie na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

 
852/85203/2310 

 

 
30.000,00 

4. Dotacja celowa przekazana gminie na 
zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

 
900/90013/2310 

 
15.000,00 

5. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

 
921/92109/2800 

 
200.000,00 

 
 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 

  

 
5.070.000,00 

 

Dotacje podmiotowe 4.410.000,00 

  1. Dotacja  podmiotowa  z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 

 
801/80101/2540 

 
2.450.000,00 

 2.  Dotacja  podmiotowa  z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty  
 

 
801/80104/2540 

  
1.100.000,00 
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3. Dotacja  podmiotowa  z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 

 
801/80149/2540 

 
   230.000,00 

4. Dotacja  podmiotowa  z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 

 
801/80150/2540 

 
630.000,00 

Dotacje celowe   660.000,00 

 
 1. 

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

 
010/01008/2830 

 
 30.000,00 

2. Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 
754/75412/2820 

 
70.000,00 

4. Dotacja celowa  przekazana z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych 
jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych 

921/92120/6570 100.000,00 

5. Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 

 
900/90019/6230 

 
100.000,00 

6. Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w 
trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

 
921/92195/2360 

 
60.000,00 

7. Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w 
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego 

 
926/92605/2360 

 
300.000,00 

 
Łącznie dotacje  7.381.000,00 

 
 


