
Lp. Dział Rozdział § Zakres
Nazwa jednostki 

otrzymuj ącej 
dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

5 000

1 851 85121 2560

Dotacja  dla SPZOZ na realizację programu 
"Zapobieganie chorobom zakaźnym- darmowe 
szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 
60 roku życia przeciwko grypie i pneumokokom, u 
dzieci w wieku szkolnym szczepienie przeciwko 
meningokokom (sepsa, posocznica)"

SPZOZ 5 000

145 500

1 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  zadań w 
zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenie 
OSP Grzybowa 
Góra

40 000

2 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w 
zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenia 
OSP Kierz 
Niedźwiedzi

30 000

3 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  zadań w 
zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenia 
OSP Lipowe Pole

40 000

4 921 92105 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania 
tradycji, kultury i patriotyzmu  - promocja reginalnej 
kuchni, twórców lokalnych, organizacja przeglądu 
zespołów śpiewaczych, cykl imprez kulturalnych dla 
mieszkańców Gminy, zajęcia w zakresie choreografii 
i wykonawstwa pieśni ludowych pod kierunkiem 
instruktora  ... 

Wyłoniona w 
drodze konkursu

9 000

5 921 92120 2720

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie  prac 
konserwatorsko - restauratorskich barokowego 
prospektu organowego chóru w zabytkowym 
kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Skarżysku 
Kościelnym 

Parafia Rzymsko-
Katolickiej  p.w. 
Św.  Trójcy w 
Skarżysku 
Kościelnym 

20 000

6 926 92605 2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań w zakresie sportu i rekreacji -
Organizowanie treningów szkoleniowych, imprez 
sportowo- rekreacyjnych , turniejów sportowo- 
intelektualnych ,rajdów, zakup sprzętu sportowego i 
ubrań sportowych, udział w zawodach, turniejach 
sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym wraz 
z wyjazdami na turnieje i zawody sportowe.

Wyłoniona w 
drodze konkursu

6 500

150 500
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