
do Uchwały Nr III/32//2010
Rady Powiatu w Kozienicach
z dnia 30 grudnia 2010 roku

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7

Nazwa jednostki               97 540,00                              -             3 805 238,00    

O10 Rolnictwo i łowiectwo                           -                               -            1 677 619,00    

O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                           -                                -                450 000,00    

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
FOŚ, w tym:                                                                                        

                          -                                -                450 000,00    

1. Gmina Magnuszew zad.pn. "Budowa sieci wodociagowej i 
kanalizacyjnej we wsi  Przydworzyce-kwota 150.000,00 zł.                150 000,00    

2.Gmina Głowaczów zad.pn: "Budowa sieci wodociągowej w 
Rogożku" kwota 150.000,00 zł.  

               150 000,00    

3. Gmina Grabów n/Pilicą zad.pn: "Stacja uzdatniania wody z 
hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska" kwota 150.000,00 zł.,                        150 000,00    

150 Przetwórstwo przemysłowe                           -                                -               432 375,00    

15011 Rozwój przedsiębiorczości                           -                                -                432 375,00    

6639

Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, w tym:

                          -                                -                432 375,00    

Projekt pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności
woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu" w ramach RPOWM 2007-2013 (Projekt
BW)

               432 375,00    

600 Transport i łączność                           -                               -               320 000,00    

60016 Drogi publiczne gminne                           -                                -                320 000,00    

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, 
w tym:                                                                                   

                          -                                -                320 000,00    

"Rozbudowa drogi gminnej Bobrowniki-Miejska Dąbrowa"-Gmina 
Głowaczów kwota 320.000,00 zł. 

               320 000,00    

750 Administracja publiczna                           -                               -               320 160,00    

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)           300 000,00    

Dział

Jednostki sektora finansów 
publicznych

Załącznik Nr 1        

Kwota dotacji na 2011 rok w zł.
Treść

Dotacje udzielane w 2011 roku z budżetu powiatu kozienickiego                                                                                                          
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Rozdział §
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6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego                                                         
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych FOŚ, w tym   

                          -                                -                300 000,00    

Gmina Kozienice  na zad.pn: "PT i termorenowacja budynków przy. 
ul. Warszawskiej 19 i 63" kwota 300.000,00 zł.         

               300 000,00    

75095 Pozostała działalność                           -                                -                  20 160,00    

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

                          -                                -                  20 160,00    

Projekt pn: Rozwój elektronicznej administracj w samorządach 
województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 
dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)

                 20 160,00    

801 Oświata i wychowanie                           -                               -                 20 000,00    

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                           -                                -                  20 000,00    

2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

                          -                                -                  20 000,00    

Powiat radomski             20 000,00    

851 Ochrona zdrowia                           -                               -               400 000,00    

85111 Szpitale ogólne                           -                                -                400 000,00    

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                  i 
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych,                                                                                                 
w tym na zadanie pn:                                                                                                                                              

                          -                                -                400 000,00    

1."Termorenowacja SPZZOZ w Kozienicach"-200.000,00 zł., FOŚ,                    200 000,00    

2. "Zakup zestawu tomografu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem i oprzyrządowaniemj                                                              
w SPZZOZ  w Koziencach" - środki własne powiatu 200.000,00 zł.

               200 000,00    

852 Pomoc społeczna                           -                               -               105 000,00    

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze                           -                                -                  50 000,00    

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (dla dzieci z
powiatu kozienickiego przebywających w placówkach w
innych powiatach)

                          -                  50 000,00    

85204 Rodziny zastępcze                           -                                -                  55 000,00    

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (dla dzieci z powiatu
kozienickiego przebywających w rodzinach zastepczych na
terenie innych powiatów)

                          -                  55 000,00    

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              57 540,00                             -                 80 084,00    

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych (WTZ)               57 540,00                              -                    6 576,00    
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2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego,                                                                                                                                   
w tym:                                                                                                                                                                      

              6 576,00    

Powiat Ryki  3.288,00 zł.,                       3 288,00    

Powiat Grójec  3.288,00 zł.                    3 288,00    

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla               57 540,00                              -                               -      

WTZ przy  MGOPS w Kozienicach                    57 540,00    

85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                           -                                -                  73 508,00    

2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

                          -                                -                  73 508,00    

Powiat radomski                  73 508,00    

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           -                                -               450 000,00    

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (FOŚ)                           -                                -                300 000,00    

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
FOŚ, w tym:                                                                                      

                          -                                -                300 000,00    

1. Gmina Gniewoszów na zad.pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej z przyłączami w msc.Oleksów, Borek, Regów Stary 
kwota 150.000,00 zł.        

               150 000,00    

2.Gmina Sieciechów    na zad.pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w 
msc. Sieciechów" kwota 150.000,00 zł.

               150 000,00    

90002 Gospodarka odpadami (FOŚ)                           -                                -                150 000,00    

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
FOŚ, w tym:                                                                                     

                          -                                -                150 000,00    

Gmina Garbatka Letnisko na zad.pn. "Wykonanie rekultywacji 
(zamknięcia) składowiska odpadów komunalnych w Garbatce 
Zbyczyn" kwota 150.000,00 zł.

               150 000,00    

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              40 000,00    

92116 Biblioteki               40 000,00                              -                               -      

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury               40 000,00                              -                               -      

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice                    40 000,00    

Nazwa jednostki          1 300 000,00                              -                  40 000,00    

801 Oświata i wychowanie         1 300 000,00                             -                              -      

80120 Licea ogólnokształcące             761 794,00                              -                               -      

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu  dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty, w tym:             761 794,00                              -                               -      

Liceum ogólnokształcące Studzianki Pancerne             198 938,00                              -                               -      

Jednostki nie należące do 
sektora finansów 
publicznych
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1. I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych               93 379,00    

2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych              105 559,00    

Szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (TWP)               16 240,00                              -                               -      

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych               16 240,00    

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)             255 775,00                              -                               -      

1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych             154 277,00    

2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych              101 498,00    

Szkoły średnie dla dorosłych "EUREKA"             290 841,00                              -                               -      

1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych             182 698,00    

2. Liceum Profilowane dla dorosłych             108 143,00    

80130 Szkoły zawodowe             538 206,00                              -                               -      

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu  dla niepublicznej 
jednostki systemu oświaty,  w tym:             538 206,00                              -                               -      

Szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (TWP)               93 529,00                              -                               -      

Szkoła Policealna dla dorosłych               93 529,00    

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)             444 677,00                              -                               -      

1. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 
młodzieży             201 419,00    

2. Niepubliczne Technikum Zawodowe dla młodzieży             243 258,00    

851 Ochrona zdrowia                           -                               -                 10 000,00    

85195 Pozostała działaność                           -                                -                  10 000,00    

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom (pożytek publiczny)

            10 000,00    

926 Kultura fizyczna i sport                           -                               -                 30 000,00    

92695 Pozostała działalność                           -                                -                  30 000,00    

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom (pożytek publiczny)

            30 000,00    

         1 397 540,00                              -             3 845 238,00    Ogółem

 Włodzimierz Stysiak 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
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