
Lp. Dział Rozdz. § Treść Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

Nazwa zadania 90 000,00 zł

1 851 85153 2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań związanych z 

przeciwdziałaniem narkomanii

20 000,00 zł

2 851 85154 2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań związanychz 

przeciwdziałaniem alkoholizmowi

70 000,00 zł

Nazwa zadania 1 279 866,45 zł

1 010 01095 6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych zadania z zakresu 

poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych 

ogrodów działkowych
160 000,00 zł

2360

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi

200 000,00 zł

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych

11 000,00 zł         

3 801 80101 2830

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z 

zakresu pomocy psychologiczno - pegdagogicznej 

(Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja 

Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie)

5 062,40 zł           

4 801 80153 2830

Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie szkóły 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe  (Katolicka Szkoła Podstawowa im. 

Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie)

13 265,01 zł         

5 801 80101 2830

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z 

zakresu pomocy psychologiczno - pegdagogicznej 

(Społeczna Szkoła Podstawowa "Wyspianum" w 

Mławie)

4 073,65 zł           

6 801 80153 2830

Dotacja celowa z budżetu na wyposażenie szkóły 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe  (Społeczna Szkoła Podstawowa 

"Wyspianum" w Mławie)

10 586,07 zł         

Załącznik nr 5

do Uchwały budżetowej  Nr 

XLIII/564/2022

Rady Miasta Mława 

z dnia 28 września 2022 r.

Jednostki  spoza sektora 

finansów publicznych

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych w 2022 r.

2 85154851

Jednostki sektora finansów 

publicznych



7 852 85231 2340

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań przez 

organizacje prowadzące działąlność pożytku 

publicznego z przeznaczeniem na udzielanie 

pomocy obywatelom Ukrainy

57 379,32 zł         

8 852 85295 2360

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w 

tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób

18 500,00 zł

9 853 85395 2360

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego  w zakresie polityki społecznej, 

ochrony zdrowia, pomocy osobom z 

niepełnosprawnością

19 000,00 zł

10 854 85412 2360

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego w zakresie wypoczynku dzieci 

i młodzieży

20 000,00 zł

11 900 90005 6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem 

na dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów 

wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania 

niskiej emisji na terenie Miasta Mława

200 000,00 zł

12 921 92105 2360

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

61 000,00 zł

13 921 92105 2360

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego  w zakresie działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym

10 000,00 zł

14 926 92605 2820

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom  na działąnia sprzyjające 

rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława.

150 000,00 zł

15 926 92605 2360

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego  w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej

270 000,00 zł

16 926 92605 2360

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego  w zakresie sprzyjania rozwojowi 

sportu na terenie Miasta Mława

70 000,00 zł

1 369 866,45 złOgółem


