
Lp. Dział Rozdział § Zakres
Nazwa jednostki 

otrzymuj ącej 
dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

305 000

1 600 60014 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych na zadanie „Budowa skrzyżowania dróg 
powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania 
czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku 
Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 
0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. 
Iłżecka”. 

Powiat Skarżyski 300 000

2 851 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

438 000

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

5 754 75412 6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych - „Dostawa jednego 
fabrycznie nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do 
ratownictwa ekologicznego"

Stowarzyszenie 
OSP Lipowe Pole

300 000

Załącznik Nr 6                                                                                                                
do Uchwały Nr XLIII/269/2014                                                                                            

Rady Gminy Skarżysko Kościelne                                                                                                
z dnia 29 maja 2014  r.

Dotacje celowe  w 2014 r.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów pu blicznych

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publiczny ch
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Lp. Dział Rozdział § Zakres
Nazwa jednostki 

otrzymuj ącej 
dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

6 851 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

7 921 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 - "Kultura źródło naszej 
tożsamości"

Wyłonione w 
drodze konkursu - 
Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Odnowy 
Zabytków

3 000

8 921 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 - "Zachowanie i 
promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Skarżysko 
Kościelne"  

Wyłonione w 
drodze konkursu- 
Stowarzyszenie 
"Nasza Gmina"

2 500

9 921 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 - "Józef Piłsudski w 
Majkowie 1914-2014"  

Wyłonione w 
drodze konkursu - 
Stowarzyszenie 
"Nad Żarnówką"

2 500

10 926 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 - 
"Wspieranie i upowszechnianie aktywnego 
spędzania wolnego czasu"

Wyłonione w 
drodze konkursu - 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi 
Skarżysko 
Kościelne "GROM"

2 000

11 926 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 - 
"Postaw na Rodzinę - VI Parafialny Festyn 
Rodzinny"

Wyłonione w 
drodze konkursu - 
Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Odnowy 
Zabytków

1 500

12 926 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 - 
"Organizowanie turniejów sportowo - intelektualnych, 
rajdów, udział w zawodach"

Wyłonione w 
drodze konkursu - 
Gminne 
Zrzeszenie LZS

2 500

743 000Ogółem
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