
   

      Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lutowiska  

             Nr ………………. z dnia ……………………….. r. 

     

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku                                                 

z budżetu Gminy Lutowiska 

     
1. Podmioty sektora finansów publicznych 

Dział Rozdział  Paragr. Treść 

Kwota 

dotacji 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 200 000,00 

  

75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej  200 000,00 

    

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa 

dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie 

zakupu samochodu strażackiego dla PSP w 

Ustrzykach Dolnych 200 000,00 

851     Ochrona zdrowia 27 000,00 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27 000,00 

  

  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jst - dotacja dla Gminy Miejska 

Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka 

Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu 

2 000,00 

  

  2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu 

Leskiego na  dofinansowanie Poradni Leczenia 

Uzależnień w Ustrzykach Dolnych 

5 000,00 

  

  2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych - dotacja dla Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lutowiskach na realizację programu 

profilaktycznego 

20 000,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 218 278,80 

  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 218 278,80 

    

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego – dotacja dla Gminy Miasta 

Krosno  w zakresie zadania utrzymania czystości 

i porządku w Gminie  218 278,80 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 358 770,00  



  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 267 400,00 

    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury - dotacja dla 

Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach na 

bieżące koszty działalności instytucji kultury 267 400,00 

  92116   Biblioteki 91 370,00 

  

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury - dotacja dla 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach na 

bieżące koszty działalności instytucji kultury 

91 370,00 

      Razem 804 048,80 
      

     
2. Podmioty spoza sektora finansów publicznych 

Dział Rozdział  Paragr. Treść 

Kwota 

dotacji 

926     Kultura fizyczna  40 000,00 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej  40 000,00 

    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom - dotacja na podstawie 

otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

udzielane na podstawie ustawy o organizacji 

pożytku publicznego i wolontariacie  

40 000,00 

      Razem 40 000,00 

 

  
 


