
podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7

Nazwa jednostki                97 540,00                              -              3 609 340,09    

O10 Rolnictwo i łowiectwo                            -                                -                150 000,00    

O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                            -                                -                 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    

1.Gmina Głowaczów zad.pn: "Budowa sieci wodociągowej w 

Rogożku" kwota 150.000,00 zł
                150 000,00    

150 Przetwórstwo przemysłowe                            -                                -                158 956,09    

15011 Rozwój przedsiębiorczości                            -                                -                 158 956,09    

6639

Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego, w tym:

                           -                                -                 158 956,09    

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)

                158 956,09    

600 Transport i łączność                            -                                -                300 000,00    

60016 Drogi publiczne gminne                            -                                -                 300 000,00    

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, 

w tym:                                                                                   

                           -                                -                 300 000,00    

"Budowa ulicy Nadrzecznej w msc.Brzóza Gm.Głowaczów wraz z 

budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia ulicznego oraz 

przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej i istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej" śr.wł. Powiatu 300.000,00 zł.

                300 000,00    

750 Administracja publiczna                            -                                -                335 340,00    

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                            -                                -                 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    

Rady Powiatu Kozienickiego

z dnia 29 grudnia 2011 roku

Jednostki sektora 

finansów publicznych

Załącznik Nr 1        

Kwota dotacji na 2012 rok w zł.

Treść

do Uchwały Nr XV\114\2011

Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu powiatu kozienickiego                                                                                                          

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Rozdzia

ł
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Gmina Kozienice  na zad.pn: "Termorenowacja i rozbudowa budynku 

OSP w msc.Stanisławice prace termorenowacyjne" kwota 200.000,00 

zł.  

                200 000,00    

Gmina Sieciechów na zad. pn.: "Przygotowanie dokumentacji 

przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

które mają być współfinansowane ze środków UE nie podlegające 

zwrotowi" 

                100 000,00    

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            -                                -                   21 000,00    

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego                                                         

na dofinansowanie własnych zadań bieżących, 

                               -                                     -                        21 000,00    

Dożynki powiatowe                   21 000,00    

75095 Pozostała działalność                            -                                -                   14 340,00    

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

                           -                                -                   14 340,00    

Projekt pn: "Rozwój elektronicznej administracj w samorządach 

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa"w ramach RPOWM (Projekt 

EA) całkowity udział własny 14.340,00 zł.

                  14 340,00    

801 Oświata i wychowanie                            -                                -                  17 868,00    

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            -                                -                   17 868,00    

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

                           -                                -                   17 868,00    

Powiat radomski              17 868,00    

851 Ochrona zdrowia                            -                                -             1 482 000,00    

85111 Szpitale ogólne                            -                                -              1 482 000,00    

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:                                                                                                                                              

                           -                                -              1 482 000,00    

1."Termorenowacja łącznika SPZZOZ w Kozienicach"-982.000,00 

zł., śr.fin. FOŚ,                                                                                                           
                982 000,00    

2. "Zakup sprzętu specjalistycznego i ambulansów klasy B/C na 

potrzeby Szpitala w Kozienicach, śr. fin. Gmina Kozienice 

500.000,00 zł.       

                500 000,00    

852 Pomoc społeczna                            -                                -                191 600,00    

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze                            -                                -                 151 100,00    

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)

                           -                 151 100,00    

85204 Rodziny zastępcze                            -                                -                   40 500,00    
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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)

                           -                   40 500,00    

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej               57 540,00                              -                  73 576,00    

85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych (WTZ)
               57 540,00                              -                     6 576,00    

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                            -                                -                   67 000,00    

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

                           -                                -                   67 000,00    

Powiat radomski                   67 000,00    

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

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (FOŚ)                            -                                -                 750 000,00    

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

FOŚ, w tym:                                                                                      

                           -                                -                 750 000,00    

1. Gmina Gniewoszów na zad.pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej 

podciśnieniowej z przyłączami w msc.Oleksów, Borek, Regów 

Nowy, Sławczyn Stary, gm.Gniewoszów. Zlewnia stacji SP 1 Etap 2 

kwota 150.000,00 zł., 

                150 000,00    

2.Gmina Magnuszew na zad.pn: "Modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Mniszewie" kwota 150.000,00 zł.,   
                150 000,00    

3.Gmina Grabów n/Pilicą na zad.pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej 

w m. Brzozówka kwota 150.000,00 zł., 
                150 000,00    

4.Gmina Kozienice na zad.pn: "Budowa kanalizacji deszczowej na 

terenie Gminy Kozienice ul.Warszawska-bis, Świerkowa, Dębowa 

kwota 300.000,00 zł.

                300 000,00    

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                              -                               -      
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2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury
               40 000,00                              -                               -      

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice                     40 000,00    

Nazwa jednostki           1 364 160,00                              -                   40 000,00    

801 Oświata i wychowanie          1 364 160,00                              -                               -      

80120 Licea ogólnokształcące              806 400,00                              -                               -      

2540
Dotacja podmiotowa z budżetu  dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty, w tym:
             806 400,00                              -                               -      

Liceum ogólnokształcące Głowaczów              232 960,00                              -                               -      

1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych              103 040,00    

2. Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

dla dorosłych  
             129 920,00    

Szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (TWP)                15 680,00                              -                               -      

1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych                15 680,00    

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)              320 320,00                              -                               -      

1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych              190 400,00    

2. Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

dla dorosłych  
             129 920,00    

Szkoły średnie dla dorosłych "EUREKA"              237 440,00                              -                               -      

1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych              170 240,00    

2. Liceum Profilowane dla dorosłych                67 200,00    

80130 Szkoły zawodowe              557 760,00                              -                               -      

2540
Dotacja podmiotowa z budżetu  dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty,  w tym:
             557 760,00                              -                               -      

Szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (TWP)                67 200,00                              -                               -      

1. Szkoła Policealna dla dorosłych                67 200,00    

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)              490 560,00                              -                               -      

1. Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 

młodzieży
             230 400,00    

2. Niepubliczne Technikum Zawodowe dla młodzieży              217 600,00    

3. Szkoła Policealna                42 560,00    

851 Ochrona zdrowia                            -                                -                    5 000,00    

85195 Pozostała działaność                            -                                -                     5 000,00    

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom (pożytek publiczny)

               5 000,00    

852 Pomoc społeczna                            -                                -                     5 000,00    

85295 Pozostałą działalność                            -                                -                     5 000,00    

Jednostki nie należące do 

sektora finansów 

publicznych
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2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom (pożytek publiczny)

               5 000,00    

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    

          1 461 700,00                              -              3 649 340,09    

 Włodzimierz Stysiak 

Ogółem

 Przewodniczący Rady Powiatu 
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