
 
Załącznik Nr 18 
do sprawozdania  
za 2008 rok. 

 

Realizacja dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

 

Ogółem kwota dotacji 329.000,00, w tym: 

 

Dział Rozdział Komu 
Plan wg 

uchwalonego 

budŜetu 

Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

% 

wyk. 

630  Turystyka - 5.000,00 5.000,00 100 

 63095 
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom  

- 5.000,00 5.000,00 100 

851  Ochrona zdrowia 20.000,00 52.500,00 52.500,00 100 

 
85154 
85195 

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom  

20.000,00 
- 

50.000,00 
2.500,00 

50.000,00 
2.500,00 

100 
100 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  - 21.000,00 21.000,00 100 

 85395 
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom  

- 21.000,00 21.000,00 100 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.000,00 4.000,00 100 

 90095 

Społeczna StraŜ Ochrony Środowiska - na 
prowadzenie kontroli prewencyjnych jak równieŜ na 
ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec 
ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie 
i kształtowaniu środowiska 

- 4.000,00 4.000,00 100 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  25.000,00 38.500,00 38.500,00 100 

 
92120 
92195 

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom  

25.000,00 
- 

25.000,00 
13.500,00 

25.000,00 
13.500,00 

100 
100 

926  Kultura fizyczna i sport - 208.000,00 208.000,00 100 

 92695 

ChełmŜyńskie Kluby Sportowe - na popularyzację 
sportów wśród dzieci i młodzieŜy, organizację 
imprez popularyzujących piłkę noŜną, wioślarstwo, 
szkolenie dzieci i młodzieŜy w ramach dyscyplin 
w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do 
organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, 
organizowanie czasu wolnego w formie zajęć 
pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją 
imprez i szkoleń dzieci i młodzieŜy 

- 208.000,00 208.000,00 100 

 



 
Dotacje na realizację zadań gminy przez organizację prowadzące działalność poŜytku  

publicznego w 2008 roku 
 

Dz. Rozdz. § Organizacja Zadanie Plan Wykonanie % wyk.  

926 92695 2820 MKS ChełmŜa 
Szkolenie dzieci i młodzieŜy szczególnie 

uzdolnionej w sportach walki – karate, piłce 
koszykowej oraz modelarstwie 

34.000 34.000 100% 

926 92695 2820 ChTW 1972 
Szkolenie dzieci i młodzieŜy szczególnie 

uzdolnionych w wioślarstwie 
40.000 40.000 100% 

926 92695 2820 KS “Legia” 
Szkolenie dzieci i młodzieŜy szczególnie 

uzdolnionych piłkarsko 
70.000 70.000 100% 

926 92695 2820 KST “Włókniarz” 
Szkolenie dzieci i młodzieŜy szczególnie 

uzdolnionych w kajakarstwie i Ŝeglarstwie 
52.000 52.000 100% 

926 92695 2820 KS “Pogoń” 
Szkolenie dzieci i młodzieŜy szczególnie 

uzdolnionej w sportach walki – boks 
8.000 8.000 100% 

926 92695 2820 KS “HEROS” 
Szkolenie dzieci i młodzieŜy w sportach 

kulturystycznych  
4.000 4.000 100% 

921 92195 2820 ZHP 

Realizacja zadań publicznych z zakresu 
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci 

i młodzieŜy oraz organizacja Festiwalu Piosenki 
Religijnej ku czci W. Frelichowskiego 

1.500 1.500 100% 

921 92195 2820 ChTK 

Realizacja zadań publicznych z zakresu 
podtrzymywania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej poprzez wydawanie miesięcznika 
regionalnego “Gazeta ChełmŜynska” 

8.000 8.000 100% 

921 92195 2820 

Stowarzyszenie 
Muzyczne przy 

Cukrowni 
ChełmŜa 

Organizacja miejskich imprez kulturalnych oraz 
zakup i konserwacje instrumentów muzycznych  

4.000 4.000 100% 

921 92120 2720 
Kościół p.w. 
Świętej Trójcy 

w ChełmŜy 

Prace konserwatorsko-budowlane w kościele p.w. 
Św. Trójcy w ChełmŜy 

25.000 25.000 100% 

900 90095 2820 
LOPŚ - GR 
ChełmŜa 

Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii 
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 
4.000 4.000 100% 

853 85395 2820 
SON 

“Pomocna dłoń” 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
poprzez organizację akcji letniej “Wakacyjna 

Przygoda” 
8.000 8.000 100% 

853 85395 2820 SPR “Wsparcie” 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym 
kompleksowej socjalizacji rodzin 

z uzaleŜnieniami, w tym z zaburzeniami 
psychicznymi 

6.500 6.500 100% 

853 85395 2820 ZHP 

Realizacja zadań publicznych z zakresu 
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci 

i młodzieŜy oraz organizacja Festiwalu Piosenki 
Religijnej ku czci W. Frelichowskiego 

6.500 6.500 100% 

851 85195 2820 PCK 

Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia w tym propagowanie 

zdrowego stylu Ŝycia, funkcjonowanie punktów 
profilaktycznych, prowadzenie akcji 

profilaktycznych, honorowe krwiodawstwo, 
działalność oświatowo – zdrowotna wśród dzieci 

i młodzieŜy 

2.500 2.500 100% 

851 85154 2820 ChTW 1972 

Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego 
celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieŜy 
z grupy tzw. ryzyka moŜliwości aktywnego 

spędzania czasu wolnego 

5.000 5.000 100% 

851 85154 2820 KS “Legia” 

Funkcjonowanie punktu profilaktycznego, którego 
celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieŜy 
z grupy tzw. ryzyka moŜliwości aktywnego 

spędzania czasu wolnego 

25.000 25.000 100% 



 

Dz. Rozdz. § Organizacja Zadanie Plan Wykonanie % wyk.  

851 85154 2820 KST “Włókniarz” 

Funkcjonowanie Punktu Profilaktycznego, którego 
celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieŜy 
z grupy tzw. ryzyka moŜliwości aktywnego 

spędzania czasu wolnego 

15.000 15.000 100% 

851 85154 2820 KS “Pogoń” 

Funkcjonowanie Punktu Profilaktycznego, którego 
celem jest stwarzanie dzieciom i młodzieŜy 
z grupy tzw. ryzyka moŜliwości aktywnego 

spędzania czasu wolnego 

5.000 5.000 100% 

630 63095 2820 WOPR Ratownictwo i ochrona ludności 5.000 5.000 100% 
 


