Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/142/15
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2015 r.
Dział Rozdział
1

2

Propozycja
na 2015 rok
4

Opis
3

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I.

700

70004

921

92109

921

92116

921

92118

Dotacje przedmiotowe:
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu - dotacja przeznaczona na
bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej na podstawie Uchwały Nr XLIII/352/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 kwietnia 2014 roku w
sprawie kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu
Dotacje podmiotowe:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami)
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami)
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami)
Dotacje celowe:

5 553 312,71
460 000,00
460 000,00
2 527 550,00
1 133 550,00
1 024 000,00
370 000,00
2 565 762,71

600

60014

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na
podstawie Uchwały Nr X/82/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej
Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2015 r.

366 000,00

600

60014

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na
podstawie Uchwały Nr X/81/2015 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 r. dla
Powiatu Rawickiego

147 244,00

700

70004

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
budżetowych- Zakup zamiatarki i samochodu do sprzątania miasta (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

333 000,00

700

70004

801

80103

801

80104

801

80106

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 500,00

900

90013

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80 000,00

900

90017

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
budżetowych - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu

233 750,00

900

90017

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4

455 251,71

92109

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych - Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu

349 000,00

92109

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych - Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - etap I

234 000,00

921
921

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów
budżetowych - Modernizacja układu odpylania kotłów K-3, K-4 (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
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300 000,00
13 603,00
50 414,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

II.
801

80104

801

80106

801

80149

Dotacje podmiotowe:
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) na podstawie zawartego porozumienia
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) na podstawie zawartego porozumienia
Dotacje celowe:
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie art. 5 ust.
4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku
publicznego na 2015 r.

2 761 960,00
1 875 761,00
1 789 130,00
83 061,00
3 570,00
886 199,00

010

01095

630

63003

754

75412

851

85154

851

85195

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy
Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku publicznego na 2015 r.

852

85295

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz
Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku
publicznego na 2015 r.

35 000,00

900

90019

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

60 500,00

921

92105

921

92120

921

92195

926

92605

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku publicznego na 2015 r.
Dotacja dla ochotniczej straży pożarnych - art. 32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr. 178, poz.1380 z późn. zmianami)
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz
Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku
publicznego na 2015 r.

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalności pożytku publiczego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu
Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku publicznego na 2015
r.
Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku publicznego na 2015 r.
Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru
zabytków na podstawie Uchwaly nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (wyboru
podmiotów dotowanych dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą)
Dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na podstawie art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku
publicznego na 2015 r.
Dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na podstawie art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działaności pożytku
publicznego na 2015 r.

Ogółem:

1 000,00

4 000,00

24 500,00

10 000,00

1 500,00

20 000,00

100 000,00

5 699,00

624 000,00

8 315 272,71
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