
 
Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia 

 
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu 

terytorialnego w 2012 roku 
                                                  

L.p. 
Nazwa jednostki 
samorządu terytorialnego 

Kwota dotacji 
otrzymanej z budżetu 
jednostki samorządu 
terytorialnego  

Kwota dotacji 
udzielonej 
innej jednostce 
samorządu 
terytorialnego 

Cel /przeznaczenie dotacji 

1 2 3 4 5 

1. Gmina Tomaszów 458.107,32  1) Utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Przedszkolach Miejskich -
287.866,84 zł. 
2) Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli 
niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek 
pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty – 
170.240,48 zł. 

2. Gmina Susiec 105.067,92  1) Utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Przedszkolu Miejskim – 
80.314,50 zł.  
2) Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli 
niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek 
pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty – 
24.753,42 zł. 

3. Gmina Jarczów 5.010,46  1) Utrzymanie dzieci z terenu Gminy w Przedszkolu Miejskim – 58,50zł. 
2) Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli 
niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek 
pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty – 
4.951,96 zł. 

4. Miasto Zamość  
 

4.951,96 

 
 
 
 
 

7.962,10 

1) Dotacja z Gminy Miejskiej z której dzieci uczęszczają do przedszkoli 
niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek 
pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty – 
4.951,96 zł. 
2) Dotacja na pokrycie kosztów za uczęszczanie dziecka z terenu Miasta 
Tomaszów Lub. do Oddziału Przedszkolnego w Zamościu – 1.562,10 zł. 
3) Partycypacja w kosztach utrzymania pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób 
z miasta Tomaszowa Lubelskiego – 6.400,00 zł. 



5. Miasto Rzeszów  527,34 1) Dotacja na pokrycie kosztów za uczęszczanie dziecka z terenu Miasta 
Tomaszów Lub. do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Rzeszowie 
– 527,34 zł. 

6. Starostwo Powiatowe 
Tomaszów Lubelski 

151.000,00  1) Realizacja zadań powiatowych przez miejskie instytucje kultury – 
Tomaszowski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Wysokość 
dotacji dla każdej z nich po 70.000,00 zł. 
2) Pomoc finansowa w kwocie 1.000,00 zł na:  
-zakup sprzętu muzycznego dla orkiestry działającej przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej  
3) Dotacja w formie pomocy finansowej dla realizowanej inwestycji 
drogowej pn. Budowa dróg Roztocze, Kusocińskiego i Wilcza wraz z 
niezbędną infrastrukturą – 10.000,00 zł. 

   806.730,69 1) Dotacja celowa dla Partnera na dofinansowanie zadań w zakresie 
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – 784.419,00 zł 
2) Dotacja celowa w kwocie 18.074,13 zł na współrealizację projektu: 
 a) pn. „Internet w twoim zasięgu” – przeciwdziałanie wykluczaniu 
cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim”  
3) Dotacja celowa w kwocie 4.237,56 zł jako wkład własny na 
„modernizację powiatowego systemu alarmowania i powiadamiania o 
zagrożeniach”  

7. Gmina Bełżec 15.270,67  Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli 
niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek 
pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty  

8. Gmina Ulhówek 408,41  Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli 
niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek 
pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty  

9. Gmina Łaszczów 5.153,49  Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli 
niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek 
pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty  

10. Gmina Krynice 8.270,28  Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli 
niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek 
pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty  

11. Gmina Krasnobród 8.270,28  Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli 
niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek 
pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty  

12. Gmina Rachanie 13.222,24  Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli 
niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek 



pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty  
13. Gmina Tarnawatka 30.126,55  Dotacja z Gminy, z której dzieci uczęszczają do przedszkoli 

niepublicznych w Tomaszowie Lubelskim, a na których ciąży obowiązek 
pokrywania kosztów wynikających z ustawy o systemie oświaty  

14. Województwo Lubelskie – 
Urząd Marszałkowski 

 5.208,12 Dotacja celowa jako wkład własny partnera w realizacji projektu pn. 
„Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” 

 RAZEM 804.859,58 820.428,25   
 

                                                          


