Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 387/XL/2022 z dnia 29.04.2022r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2022 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

Jednostki sektora finansów
publicznych

Nazwa instytucji

1

600

60004

Powiat Gostyniński

2

600

60016

Gmina Miasta Gostynina

0,00

Gmina Miasta Gostynina

30 000,00

po zmianie
2

750

75095

po zmianie

25 000,00

Województwo Mazowieckie

2 500,00

Województwo Mazowieckie

4 500,00

Razem jednostki sektora finansów publicznych
Jednostki spoza sektora
finansów publicznych

1

2

754

754

75412

75412

59 500,00

Nazwa zadania
Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy
wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez
zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej
się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z
przeznaczeniem dla OSP Solec w kwocie: 25.000,00zł na
zadania: a)zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony
osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej,
b)remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do
działań ratowniczo-gaśniczych
Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z
przeznaczeniem dla OSP Lucień w kwocie: 25.000,00zł na
zadania: a)zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony
osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej,
b)remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do
działań ratowniczo-gaśniczych

25 000,00

50 000,00

3

851

85153

Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i
młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i
przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie
programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii
skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach
tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup
(populacji)

20 000,00

50 000,00

4

851

85154

Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i
młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i
przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie
programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i
przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do
całych grup (populacji)

5

921

92195

Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i
kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki
tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i
młodzieży

30 000,00

6

921

92195

Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet,
pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość
obywatelską i kulturową

15 000,00

7

926

92605

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz
podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców gminy

40 000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz
podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców gminy

70 000,00

po zmianie

Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych
Ogółem

260 000,00
319 500,00

