
Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr L/498/2018

Rady Gminy Masłów

z dnia 21 czerwca 2018r.

w złotych

Lp. Dział Rozdz. §

Jednostka 

otrzymująca 

dotację

Zakres
Kwota 

dotacji

1 2 3 4 5 6 7

1 600 60004 2310 Miasto Kielce
zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie gminy Masłów
1 161 149,00

2 600 60014 2710 Powiat Kielecki 

Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Uregulowanie spływu wód 

pod droga powiatową nr 0308T (na działce 458/1) w Dolinie 

Marczakowej", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.

30 000,00

3 600 60014 2710 Powiat Kielecki 

Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont nawierzchni 

asfaltowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 0315T na odcinku 

od ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym do skrzyżowania z drogą 

gminną nr 344002T w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych o dł. ok. 

1100mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.

160 000,00

4 600 60014 2710 Powiat Kielecki 

Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Umocnienie istniejącego rowu 

odwadniającego drogę powiatową nr 0312T na północ od drogi S74 od 

strony wschodniej na odcinku ok. 250 mb oraz od strony zachodniej 

długości ok. 40 mb w Domaszowicach", współfinansowanie do 

wysokości 50% wartości zadania.

20 000,00

5 600 60014 6300 Powiat Kielecki 

Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie odwodnienia 

fragmentu drogi powiatowej nr 0312T na południe od drogi S74 na 

odcinku od posesji nr 84 w kierunku ul. Sandomierskiej w 

Domaszowicach", współfinansowanie do wysokości 50% wartości 

zadania.

15 000,00

6 600 60014 6300 Powiat Kielecki 

Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika 

jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi 

powiatowej 0312T w Woli Kopcowej  i Masłowie Pierwszym od pętli 

autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)”, 

współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. Realizacja w 

latach 2017 - 2018.

400 000,00

7 600 60014 6300 Powiat Kielecki 

Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu 

drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza", współfinansowanie do 

wysokości 25% wartości zadania. Realizacja w latach 2017 - 2018.

100 000,00

8 630 63003 2710 Gmina Górno
pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego 

kąpieliska w Cedzynie
5 000,00

9 801 80103 2310

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego

zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinasowanie 

utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do 

których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów 

dotacji).

5 660,00

10 801 80104 2310

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego

zgodnie z ustawą o systemie oświaty  (art.90 ust.2c) - dofinasowanie 

utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy 

Masłów (zwrot kosztów dotacji).

197 960,00

11 801 80106 2310

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego

zgodnie z ustawą o systemie oświaty  (art.90 ust.2e) - dofinasowanie 

innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z 

terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).

8 108,00

12 851 85154 2800

Centrum 

Edukacji i 

Kultury 

"Szklany Dom" 

w Ciekotach

zgodnie z  Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego 

pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży 

szkolnej z terenu Gminy Masłów 2 500,00

13 851 85195 2710 Powiat Kielecki 

pomoc finansowa w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny 

dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" 

oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów

10 000,00

14 900 90002 2310 Miasto Kielce
zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych.
42 000,00

Dotacje celowe w 2018 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
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Lp. Dział Rozdz. §

Jednostka 

otrzymująca 

dotację

Zakres
Kwota 

dotacji

1 2 3 4 5 6 7

15 900 90015 6300 Gmina Zagnańsk

Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa oświetlenia 

drogowego w msc. Kajetanów odcinka drogi gminnej "starodroże dróg 

krajowych nr 7 i 73" przebiegającego wzdłuż granicy z Gminą Masłów". 

2 500,00

16 921 92105 2800

Centrum 

Edukacji i 

Kultury 

"Szklany Dom" 

w Ciekotach

zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację 

imprez kulturalnych pn.:"Noworoczny Tort Kultury"; "Biesiada 

Masłowska", "Dożynki Gminne"; "Imieniny Stefana". 70 000,00

17 921 92109 6220

Centrum 

Edukacji i 

Kultury 

"Szklany Dom" 

w Ciekotach

zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na zakup 

fortepianu

9 000,00

18 926 92605 2800

Centrum 

Edukacji i 

Kultury 

"Szklany Dom" 

w Ciekotach

zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na 

organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów, pn. "Halowa 

Liga piłki nożnej", "Puchar Wójta w piłce halowej", "Puchar Wójta w 

piłce siatkowej", "Letni Puchar Wójta w piłce nożnej", "Dzień Sportu - 

Biegi Żeromskiego", "Festiwal Piłki Nożnej", "Upowszechnianie sportu 

w szkółkach kolarskich", "Popularyzacja badmintona", "Rozwój sekcji 

brydża" oraz organizacja turnieju tańca, turnieju Bocci, utrzymanie 

boiska i kontenera szatniowego przy boisku w Brzezinkach.  

41 000,00

1 851 85154 2820

"wyłoniona w 

drodze 

konkursu"

zgodnie z  Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku 

letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów
40 000,00

2 754 75495 2820

"wyłoniona w 

drodze 

konkursu"

zgodnie z "Programem współpracy Gminy Masłów z organizacjami 

pozarządowymi", dotacja celowa na organizowanie spotkań 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży połączonych z udziałem w 

szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ratownictwa i 

ochrony ludności.

5 000,00

3 921 92195 2820

"wyłoniona w 

drodze 

konkursu"

zadanie własne j.s.t. w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i 

społeczności lokalnych, dotacja celowa na organizację wydarzeń 

związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw 

społecznych

25 000,00

4 926 92605 2820

"wyłoniona w 

drodze 

konkursu"

zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie 

sportu
126 000,00

5 754 75412 2820
Jednostki OSP 

Gminy Masłów

zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - 

dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia 

gotowości bojowej - wydatki bieżące

16 800,00

6 754 75412 6230

Jednostka OSP 

w Mąchocicach 

Kapitulnych

zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - 

dofinansowanie zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości 

bojowej - wydatki majątkowe

80 000,00

7 754 75412 2820
Jednostka OSP 

w Brzezinkach

zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - 

dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia 

gotowości bojowej - wydatki bieżące

2 980,00

8 900
90005; 

90019
6230

Mieszkańcy 

Gminy Masłów

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia zasad i 

trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na 

wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na 

terenie Gminy Masłów - wydatki majątkowe

250 000,00

9 926 92601 6230

"wyłoniona w 

drodze 

konkursu"

zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - budowa boiska 

treningowego w Brzezinkach
40 000,00

2 865 657,00Ogółem:

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
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