
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Wykonanie            

(w zł/gr)

1 2 3 4 5

710 5 000,00

71035 5 000,00

2330

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

5 000,00

900 9 999,99

90095 9 999,99

2330
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

9 999,99

921 5 000,00

92109 5 000,00

2330
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

5 000,00

19 999,99

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Wykonanie            

(w zł/gr)

1 2 3 4 5

600 54 988,61

60014 50 000,00

2320
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

50 000,00

60078 4 988,61

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

4 988,61

852 2 000,00

85295 2 000,00

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego
2 000,00

1.Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego 

Zestawienie dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku:

Dochody 

Działalność usługowa

Cmentarze

Razem dochody: 

Zestawienie dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Świerczów w 

Wydatki

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Dotacja dla Gminy Jasło z przeznaczeniem  na realizację zadania pn. "Naprawa infrastruktury drogowej w 

miejscowości Trzcinica w Gminie Jasło."

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozostała działalność

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem  na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni drogi 

powiatowej DP 1132 O na odcinku pomiędzy miejscowościami Starościn i Zbica."

Pomoc społeczna

Pozostała działalność

Dotacja otrzymana z Województwa Opolskiego na realizację projektu pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 

Opolskie w latach 2020-2022"
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855 900,00

85505 900,00

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

900,00

57 888,61Razem wydatki: 

2. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych gwarancjach i 

1) Brak zobowiązań wymagalnych Gminy Świerczów za 2020 rok.

2) Gmina Świerczów w 2020 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

3. Informacja o wysokości środków publicznych pochodzących z budżetu Unii 

Kwota środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

(EFTA) wydatkowanych przez Gminę Świerczów w 2020 roku wynosi 312 294,63 zł.

        Skarbnik Wójt Gminy

Rodzina

Tworzeniei funkcjonowanie Żłobków

Dotacja dla Gminy Namysłów z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu kosztow opieki dla dzieci z terenu 

Gminy Świerczów uczęszczających do niepublicznego Żłobka na terenie Gminy Namysłów

Dotacja dla Gminy Bierawa z przeznaczeniem  pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bierawie przy ul. Kościelnej
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