
Dział Paragraf Wartość

754 20 000,00

20 000,00

2360 20 000,00

851 50 000,00

50 000,00

2360 50 000,00

853 20 000,00

20 000,00

2360 20 000,00

900 10 000,00

10 000,00

2360 10 000,00

921 160 000,00

160 000,00

2360 160 000,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

85395 Pozostała działalność

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

85195 Pozostała działalność

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

75495 Pozostała działalność

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

Ochrona zdrowia

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI/  /   /2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia   grudnia 2020 roku

DOTACJE CELOWE W 2021 ROKU NA ZADANIA WŁASNE POWIATU CIECHANOWSKIEGO REALIZOWANE 

PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Rozdział Treść

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

PODMIOTY NIEZALICZANE  DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			



926 240 000,00

240 000,00

2360 240 000,00

500 000,00

            STAROSTA                         

/-/ Joanna Potocka - Rak 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego

Razem:

Kultura fizyczna


