
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, u dzieci w wieku 
szkolnym szczepienie przeciwko meningokokom 
(sepsa, posocznica)"

SPZOZ 5 000

144 000

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 6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych - „Rozbudowa 
budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu, na 
działce o nr ewidecji gruntowej 577 w miejscowości 
Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne” 

Stowarzyszenie 
OSP Grzybowa 
Góra

5 000

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

Stowarzyszenie 
OSP Kierz 
Niedźwiedzi

30 000

4 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  zadań w 
zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenie 
OSP Lipowe Pole

45 000

5 851 85154 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 opieki dzieci i 
młodzieży

Wyłoniona w 
drodze konkursu

10 000

6 921 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

8 000

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

6 000

149 000
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