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                                                                                     Załącznik Nr 5

                                                                                     do Uchwały Nr II/17/2018

                                                                                     Rady Miasta Nowy Targ

                                                                                     z dnia 10 grudnia 2018 roku

Dział Rozdz. § Nazwa Dochody Wydatki

600 Transport i łączność

60004 Lokalny transport zbiorowy
2310

60004 Lokalny transport zbiorowy
   Wydatki bieżące, w tym:
   Dotacje na zadania bieżące

60013 Drogi publiczne wojewódzkie
2330

60013 Drogi publiczne wojewódzkie
   Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

754

75412 Ochotnicze straże pożarane
2330

6630

75412 Ochotnicze straże pożarane
   Wydatki bieżące, w tym:
   Dotacje na zadania bieżące
   Wydatki majątkowe w tym: 
   Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

801 Oświata i wychowanie

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2310

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

   Wydatki bieżące, w tym:
   Dotacje na zadania bieżące

80104 Przedszkola
2310

80104 Przedszkola
   Wydatki bieżące, w tym:
   Dotacje na zadania bieżące

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki
2320

92116 Biblioteki
   Wydatki bieżące, w tym:
   Dotacje na zadania bieżące

RAZEM

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień 

lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

525 890 525 890

500 000
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

500 000

500 000
500 000
500 000

25 890
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między j.s.t.

25 890

25 890
25 890
14 600
11 290

37 107 37 107

37 107
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między j.s.t.

17 241

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

19 866

37 107
17 241
17 241
19 866
19 866

238 000 238 000

15 000
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

15 000

15 000

15 000
15 000

223 000
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

223 000

223 000
223 000
223 000

62 000 62 000

62 000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

62 000

62 000
62 000
62 000

862 997 862 997


