
Dział Rozdział

1

Dotacje 

podmiotowe 

Dotacje podmiotowe 

udzielane podmiotom 

zaliczanym do sektora 

finansów publicznych

Upowszechnianie kultury 

wsród mieszkańców gminy

Realizacja zadania 

własnego 
921 92109 5 065 660 zł                  

2
Dotacje 

podmiotowe 

Dotacje podmiotowe 

udzielane podmiotom 

zaliczanym do sektora 

finansów publicznych

Rozpowszechnianie 

czytelnictwa wsród dzieci, 

młodzieży i starszej 

społeczności lokalnej

Realizacja zadania 

własnego 
921 92116 943 320 zł                     

         6 008 980 zł 

1
Dotacje 

podmiotowe 

Dotacje podmiotowe 

udzielane podmiotom 

niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych
Edukacja dzieci szkolnych

Realizacja ustawy o 

systemie oświaty
801 80101 1 840 000 zł                  

2
Dotacje 

podmiotowe 

Dotacje podmiotowe 

udzielane podmiotom 

niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych

Edukacja dzieci  w wieku  

przedszkolnym

Realizacja zadania 

własnego gminy
801 80103 345 000 zł                     

3
Dotacje 

podmiotowe 

Dotacje podmiotowe 

udzielane podmiotom 

niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych

Opieka nad dziećmi w 

wieku przedszkolnym

Realizacja zadania 

własnego gminy
801 80104 4 460 000 zł                  

4
Dotacje 

podmiotowe 

Dotacje podmiotowe 

udzielane podmiotom 

niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych

Opieka nad dziećmi w 

wieku przedszkolnym

Realizacja zadania 

własnego gminy
801 80106 77 000 zł                       

5
Dotacje 

podmiotowe 

Dotacje podmiotowe 

udzielane podmiotom 

niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych

Specjalna organizacja nauki 

i metod pracy z dziećmi i 

młodzieżą szkolną

Realizacja zadań 

oświatowych
801 80149 1 582 000 zł                  

6
Dotacje 

podmiotowe 

Dotacje podmiotowe 

udzielane podmiotom 

niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych

Specjalna organizacja nauki 

i metod pracy z dziećmi i 

młodzieżą szkolną

Realizacja zadań 

oświatowych
801 80150 366 500 zł                     

7
Dotacje 

podmiotowe 

Dotacje podmiotowe 

udzielane podmiotom 

niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych

Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka

Pomoc stymulująca 

indywidualny rozwój 

dziecka- realizacja 

orzeczeń

854 85404 138 000 zł                     

8 808 500 zł         

14 817 480 zł    

Nazwa dotacji 

Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Razem :  Dotacje podmiotowe 

Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych

L.p Kwota

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2021

Klasyfikacja 
Cel udzielenia dotacji

Nazwa zadania 

dotowanego
Typ dotacji 



1 Dotacje celowe

Dotacje celowe udzielane 

podmiotom zaliczanym do 

sektora finansów 

publicznych

Przewozy pasażerskie

Poprawa warunków 

komunikacji zbiorowej 

mieszkańców gminy

600 60001 1 205 000 zł                  

2 Dotacje celowe

Dotacje celowe udzielane 

podmiotom zaliczanym do 

sektora finansów 

publicznych

Pomoc finansowa udzielona 

Gminie Wrocław

Zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców w 

zakresie transportu 

lokalnego

600 60004 120 000 zł                     

3 Dotacje celowe

Dotacje celowe udzielane 

podmiotom zaliczanym do 

sektora finansów 

publicznych

Pomoc finansowa dla 

Województwa 

Dolnośląskiego

Poprawa 

bezpieczeństwa na 

drogach

600 60013 15 000 zł                       

4 Dotacje celowe

Dotacje celowe udzielane 

podmiotom zaliczanym do 

sektora finansów 

publicznych

Pomoc finansowa udzielona 

Gminie Wrocław

Poprawa 

bezpieczeństwa na 

drogach

600 60016 250 000 zł                     

5 Dotacje celowe

Dotacje celowe udzielane 

podmiotom zaliczanym do 

sektora finansów 

publicznych

Pomoc finansowa udzielona 

Powiatowi Wrocławskiemu

Obsługa  systemu 

wroSIP
750 75020 78 000 zł                       

6 Dotacje celowe

Dotacje celowe udzielane 

podmiotom zaliczanym do 

sektora finansów 

publicznych

Porozumienie między 

gminami 

Realizacja zadania 

własnego 
801 80103 68 000 zł                       

7 Dotacje celowe

Dotacje celowe udzielane 

podmiotom zaliczanym do 

sektora finansów 

publicznych

Porozumienie między 

gminami 

Zwrot kosztów pobytu 

dzieci w przedszkolach 

nienależących do 

gminy Kąty 

Wrocławskie

801 80104 1 000 000 zł                  

8 Dotacje celowe

Dotacje celowe udzielane 

podmiotom zaliczanym do 

sektora finansów 

publicznych

Porozumienie między 

gminami 

Zwrot kosztów pobytu 

dzieci w przedszkolach 

nienależących do 

gminy Kąty 

Wrocławskie

801 80106 56 000 zł                       

12 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Modernizacja kotłowni 

GOKIS i  rozbudowa 

oświetlenia boiska 

sportowego 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez  

zmniejszenie 

zanieczyszczenia 

powietrza i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

921 92109 372 000 zł                     

3 164 000 zł         

1 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Renowacja i udrażnianie 

rowów wodno-ściekowych

Utrzymanie w 

należytym stanie 

urządzeń 

melioracyjnych

010 01008 200 000 zł                     

2 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Współdziałanie z Gminą 

Kąty Wrocławskie na rzecz 

jej rozwoju

Kreowanie 

pozytywnego 

wizerunku i 

współdziałanie 

przedsiębiorców na 

rzecz rozwoju gminy 

750 75095 10 000 zł                       

3 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Bezpieczeństwo publiczne

Podnoszenie 

bezpieczeństwa 

poprzez działaność 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych

754 75412 120 000 zł                     

Dotacje  celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych



4 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Realizacja programu 

promocji zdrowia w Gminie 

Kąty Wrocławskie

Poprawa sprawności 

psychoruchowej i 

zdrowotnej poprzez 

rehabilitację

851 85149 475 000 zł                     

5 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Realizacja programu 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi

Organizacja 

wypoczynku letniego 

dzieci i młodzieży 

objętych realizacja 

programu

851 85154 130 000 zł                     

6 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka

Pomoc stymulująca 

indywidualny rozwój 

dziecka 

854 85404 13 000 zł                       

7 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Opieka nad dziećmi w 

wieku do trzeciego roku 

życia

Realizacja polityki 

prorodzinnej
855 85516 1 818 000 zł                  

8 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Program -dofinansowanie 

budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków

Zapobieganie 

degradacji i ochrona 

środowiska

900 90001 20 000 zł                       

9 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Ochrona powietrza

Zmniejszenie emisji 

dwutlenku węgla do 

atmosfery

900 90005 400 000 zł                     

10 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Program usuwania azbestu 

z budynków znajdujących 

się na terenie Gminy Kąty 

Wrocławskie

Ochrona środowiska 

przed 

zanieczyszczeniami 

900 90026 40 000 zł                       

11 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Odtworzenie  elementów 

ogrodzenia Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych 

Zapobieganie 

dewastacji terenów 

ROD

900 90095 10 000 zł                       

13 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Renowacja zabytków 

położonych na terenie 

gminy

Zapobieganie 

dewastacji 

zabytkowych obiektów 

wpisanych do rejestru 

zabytków

921 92120 189 000 zł                     

14 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Propagowanie kulturowej i 

historycznej tradycji gminy

Potrzymywanie więzi 

społecznych i 

promowanie tradycji 

wśród mieszkańców 

921 92195 80 000 zł                       

15 Dotacje celowe

Dotacje celowe  udzielane 

podmiotom niezaliczanym 

do sektora finansów 

publicznych

Wspieranie klubów 

sportowych działąjących na 

terenie Gminy Kąty 

Wrocławskie

Popularyzacja sportu 

poprzez organizowanie 

zawodów sportowych

926 92605 898 000 zł                     

4 403 000 zł         

7 567 000 zł         

22 384 480 zł    OGÓŁEM  DOTACJE  

Razem :  Dotacje celowe  

Dotacje  celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych


