
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania

Jednostka 

otrzymująca 

dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

750 000,00

1 600 60014 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych na współfinansowanie zadania 

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T 

relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec - Etap I " 

Powiat Skarżyski 700 000,00

2 801 80104 2310

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 

lub art. 90  ustawy o systemie oświaty, gmina 

pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów 

uczęszczających do przedszkola niebędących 

mieszkańcami gminy dotującej 

Gminy -Jednostki 

Samorządu 

Terytorialnego 

50 000,00

243 873,76

1 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  zadań w 

zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenie 

OSP Grzybowa 

Góra

45 000,00

2 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w 

zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenie 

OSP Kierz 

Niedźwiedzi

35 000,00

3 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  zadań w 

zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenie 

OSP Lipowe Pole
45 000,00

4 801 80153 2820

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań 

zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 

Szkoła 

Podstawowa w 

Lipowym Polu 

prowadzona przez 

Stowarzyszenie 

"Wiedza i rozwój" 

3 667,46

5 801 80153 2830

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań 

zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 

Szkoła 

Podstawowa w 

Grzybowej Górze 

prowadzona przez 

Panią Małgorzatę 

Strzelec

7 311,15

6 801 80153 2830

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań 

zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Kierzu 

Niedźwiedzim 

prowadzona przez 

Pana Jacka 

Banaszczyka

7 905,15

Załącznik Nr 5                                                                                                                 

do Uchwały Nr XLIII/266/2018                                                                                            

Rady Gminy Skarżysko Kościelne                                                                                                

z dnia 28 września  2018 r. 

Dotacje celowe  w 2018 r.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
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Jednostka 

otrzymująca 

dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

7 854 85412 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego w zakresie 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży - na zadanie "Lipowe 

na półkoloniach"

Wyłoniona w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie 

Wiedza i Rozwój

5 000,00

8 854 85412 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego w zakresie 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży - na zadanie pn. 

"Baw się razem z nami"

Wyłoniona w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Grzybowej Górze

5 000,00

9 854 85412 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego w zakresie 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży - na zadanie pn 

"Nauka gry w brydża sportowego i szachy oraz 

zajęcia sportowe"

Wyłoniona w 

drodze 

konkursuStowarzys

zenie Brydza 

Sportowego 

SZLEM

4 990,00

10 921 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   na 

zadanie - "Tradycja i my"

Wyłonione w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie 

Lipowa Polana

2 000,00

11 921 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  na 

zadanie - "I Przegląd Dziecięcych Zespołów 

Ludowych "ODLOTOWO NA LUDOWO - GAWRA 

2018" 

Wyłonione w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie 

"Niedźwiadki"

1 650,00

12 921 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 na 

zadanie- "Propagowanie dziedzictwa kulturowego 

Gminy Skarżysko Kościelne"  

Wyłonione  w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie 

"Nasza Gmina"

1 650,00
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Jednostka 

otrzymująca 

dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

13 921 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  na 

zadanie - "Droga do niepodległości"

Wyłonione w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie 

OSP w Grzybowej 

Górze

1 500,00

14 921 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 na 

zadanie - " X  Festyn Parafialny POSTAW NA 

RODZINĘ"

Wyłonione w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Odnowy 

Zabytków Parafii 

Św. Trójcy w 

Skarżysku 

Kościelnym

1 200,00

15 921 92120 2720

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie prac remontowych i 

konserwatorskich obiektów zabytkowych 

przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych, na  prace konserwatorsko – 

restauratorskie pn." Remont zabytkowego 

ogrodzenia przy budynku kościoła parafialnego pw 

Św. Trójcy na działce Nr. 3276/2 przy ulicy 

Kościelnej  w Skarżysku Kościelnym ", wpisanego  

do rejestru zabytków

Parafia Rzymsko-

Katolickiej  p.w. 

Św.  Trójcy w 

Skarżysku 

Kościelnym 

20 000,00

16 926 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 na zadanie  pn. "Rajd rowerowy- szlakiem 

historii"

Wyłonione w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Odnowy 

Zabytków Parafii 

Św. Trójcy w 

Skarżysku 

Kościelnym

1 500,00

17 926 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 na zadanie pn. "Sprawni i gotowi"

Wyłonione w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Lipowym Polu 

Plebańskim

1 000,00

18 926 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 na zadanie - "Aktywnie znaczy ciekawie"

Wyłonione w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie 

"Lipowa Polana"

2 000,00

19 926 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 na zadanie "ORGANIZACJA 

TRENINGÓW I TURNIEJÓW BRYDŻOWYCH 

ORAZ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGI 

WOJEWÓDZKIEJ"

Wyłonione w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie 

Brydża Sporowego 

SZLEM

2 500,00
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Jednostka 

otrzymująca 

dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

20 926 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 na zadanie - 'KOPAĆ KAŻDY MOŻE"- 

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI I 

DOROSŁYCH O PUCHAR WÓJTA SKARŻYSKO 

KOŚCIELNE

Wyłonione  w 

drodze 

konkursuStowarzys

zenie Lokalna 

Grupa Działania 

"Cicha Sława"

2 500,00

21 926 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 na zadanie -" Bieg w plenerze"

Wyłonione w 

drodze konkursu 

Stowarzyszenie 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Grzybowej Górze

2 500,00

22 754 75412 6230

Dotacja celowa z budżetu   na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych  jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie 

karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo - 

gaśniczego dla Ochotniczej Straży pożarnej w 

Grzybowej Górze"

 Stowarzyszenie 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Grzybowej Górze

45 000,00

993 873,76Ogółem
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