
Dla sektora 

finansów 

publicznych

Dla sektora spoza 

sektora finansow 

publicznych

Dział Rozdział §

801 Oświata i wychowanie 0,00 854 060,00

80101 Szkoly podstawowe 0,00 729 795,00

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 

sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna 

inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez 

osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu

0,00 441 085,00

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 

sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna 

inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez 

osobę fizyczną - Szkoła w Ślęzanach

0,00 288 710,00

80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 0,00 124 265,00

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 

sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna 

inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez 

osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu

0,00 64 275,00

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 

sysytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna 

inną niż jednostka samorządu terytorialonego lub przez 

osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślęzanach

0,00 59 990,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 10 000,00

85495 Pozostała działalnośd 0,00 10 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadao zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom - wypoczynek letni dla dzieci i 

młodzieży

10 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400 000,00 10 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 270 000,00 10 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury - GOK w Lelowie

270 000,00 0,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadao zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom - inne zadania w zakresie kultury

10 000,00

92116 Biblioteki 130 000,00 0,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury - Biblioteka w Lelowie

130 000,00 0,00

926 Kultura fizyczna i sport 0,00 35 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 35 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadao zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom - Sport

0,00 35 000,00

OGÓŁEM 400 000,00 909 060,00

Razem dotacje 1 309 060,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr  4  do Uchwały             

Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów 

z dnia 20.12.2011r.        

na zadania

Klasyfikacja
Nazwa Zadania


