
Załącznik nr  9 
do uchwały Nr IV / 03/ 07 
Rady Miasta Brzeziny  
z dnia 25 stycznia 2007 roku           
w sprawie uchwalenia budżetu     
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007 

 
 

 DOTACE  CELOWE  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące 

 do sektora finansów publicznych na rok 2007 
 

 
Klasyfikacja 
budżetowa 

l.p. 

Dział Rozdział 

 Przeznaczenie Plan na  
2007rok 

1. 754  
 
75404 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 
Komendy wojewódzkie Policji 

Dotacja na sfinansowanie służb 
ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 
13 ustawy o Policji 

10.000,00

2. 851  
85154 

Ochrona zdrowia 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna w 
zakresie: 
• przeciwdziałania alkoholizmowi, 
 

8.000,00

8.000,00

3. 852  
85295 

Pomoc społeczna 
Pozostała działalność 

Pomoc społeczna w zakresie: 
• wspomagania bezdomnych  
• pomocy żywnościowej dla osób 

najuboższych 

19.500,00
12.000,00

7.500,00
4. 853  

 
85395 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 
Pozostała działalność  
  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie polityki społecznej, w tym: 
• wspieranie osób niepełnosprawnych, 
• współdziałanie w zakresie konsultacji  
       i szkoleń dla organizacji pozarządowych, 
• organizowanie czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży 
 

20.940,00

11.940,00
2.000,00

7.000,00

 
 
92195 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Pozostała działalność   

Upowszechnianie kultury w zakresie: 
• prowadzenia orkiestr i chórów, 
• organizowania imprez kulturalnych  
 

15.000,00
10.000,00

5.000,00

5. 921 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

Dotacje celowe na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych dla 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

 

10.000,00

6. 926 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92605  

Kultura fizyczna i sport 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu 
  

Kultura fizyczna i sport w zakresie: 
• prowadzenia pracy szkoleniowej z 

dziećmi i młodzieżą w sekcjach 
sportowych, 

• organizowania zajęć i imprez sportowo  
rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, 

• organizowania zawodów sportowych i 
imprez sportowo rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży szkól podstawowych i 
gimnazjum  

 

143.000,00
128.000,00

7.000,00

8.000,00

    O G Ó Ł E M 226.440,00

 
PRZEWODNICZĄCY  RADY 

 
Zbigniew Bączyński 


	Załącznik nr  9
	Kultura fizyczna i sport 
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
	O G Ó Ł E M


