
KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH PRZEZ POWIAT STARACHOWICKI                        

Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 

W 2020R. 

 
1. Z gmin Powiatu Starachowickiego na zadania realizowane na podstawie 
porozumień, na  plan 1.719.085,56 zł wpłynęły środki w wysokości 1.569.085,56 zł, 
tj. 91,27 %,  
    w tym: 
 
-  dotacje celowe z Gminy Pawłów na zadania: 
-  inwestycyjne : 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 
   a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Świślina-Szerzawy w km  
2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy – na plan 150.000 zł, nie 
wpłynęła żadna  kwota.  
- bieżące: 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 
   a) dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej              
w Kałkowie – Godowie, na plan 10.000,00 zł, wpłynęła kwota 10.000,00 zł. 
 
- dotacje celowe z Gminy Mirzec na zadania: 
- inwestycyjne: 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów) : 
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T Tychów Stary  - Ostrożanka – Małyszyn-  
gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych 
w miejscowości Małyszyn Górny, na plan 30.190,67 zł, wpłynęła kwota 30.190,67 zł,     
- bieżące: 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 
a) dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej              
w Kałkowie – Godowie, na plan 5.000,00 zł, wpłynęła kwota 5.000,00 zł. 
 
-  dotacje celowe z Gminy Starachowice  na zadania: 
- bieżące: 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 
a)Częściowe dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć gimnastyki 
korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich, na plan 5.476,76 zł, wpłynęła kwota 
5.476,76 zł. 
b) dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej              
w Kałkowie – Godowie, na plan 5.000,00 zł, wpłynęła kwota 5.000,00 zł. 
 
- dotacje celowe z Gminy Wąchock na zadania: 
- inwestycyjne: 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 
   a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekierno-Leśna- wykonanie 
chodnika w pasie drogowym, na plan 336.863,38 zł, wpłynęła kwota 336.863,38zł. 
- bieżące: 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 
a) dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej              
w Kałkowie – Godowie, na plan 5.000,00 zł, wpłynęła kwota 5.000,00 zł. 
 
- dotacje celowe z Gminy Brody na zadania: 
- inwestycyjne: 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 



a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – 
Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 3+875 do 4+645 (Adamów, ul. Starachowicka), 
na plan 203.394,24 zł, wpłynęła kwota 203.394,24  zł, 
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – 
Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 5+695 do 6+75 (Adamów, ul. Szkolna), na plan 
363.774,27 zł, wpłynęła kwota 363.774,27 zł. 
- bieżące: 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 
a) Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów na plan 303.116,63 zł,  
wpłynęła kwota 303.116,63 zł, 
b) Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500 
na plan 296.269,61 zł, wpłynęła kwota 296.269,61 zł, 
 c) dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej                
w Kałkowie – Godowie, na plan 5.000,00 zł, wpłynęła kwota 5.000,00 zł. 
 
2. Z innych jednostek samorządu terytorialnego:  
- dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo  – 
wychowawczych Powiatu Starachowickiego. Na plan 745.671,94 zł, wpłynęły środki w 
kwocie 738.492,90 zł, tj. 99,04 %,  w tym: 
Powiat Skarżyski           kwota       86.833,44 zł 
Miasto Łódź         kwota       57.265,18 zł 
Powiat Pińczowski        kwota       63.017,28 zł 
Miasto Zabrze   kwota       94.586,42 zł 
Powiat Ostrowski   kwota     110.934,08 zł 
Powiat Pruszkowski  kwota       40.129,98 zł 
 Powiat Włoszczowski kwota     130.250,16 zł        
Miasto Jastrzębie Zdrój      kwota     110.934,08 zł 
Miasto Kielce    kwota       44.542,28 zł 
                     
- dotacje celowe z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci                  
w rodzinach  zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, na plan 596.292,00 
zł wpłynęła kwota 621.869,54 zł, tj. 104,29 %, w tym: 
Miasto Kielce    kwota     33.279,68 zł 
Powiat Białobrzeski  kwota     58.090,20 zł 
Powiat Ostrowiecki  kwota     22.781,49 zł 
Powiat Skarżyski   kwota   105.126,74 zł 
Powiat Sandomierski  kwota     39.528,61 zł 
Powiat Piotrkowski   kwota     35.838,79 zł 
Powiat Tomaszowski  kwota     40.404.00 zł 
Powiat Opatowski   kwota     12.624,00 zł 
Powiat Wielicki  kwota     19.393,24 zł 
Miasto Zielona Góra   kwota     25.248,00 zł 
Powiat Kielecki  kwota     27.780,00 zł 
Gmina Bielsko Biała          kwota       1.388,00 zł 
Powiat Konecki                  kwota     79.747,24 zł 
Miasto Łódź                       kwota     38.348,37 zł 
Miasto Katowice                kwota     10.860,00 zł 
Powiat Zgorzelecki             kwota     56.203,02 zł  
Miasto Częstochowa          kwota     15.228,16 zł 
 

3. Z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na:                        
- pokrycie w 2020 r. kosztów związanych z działalnością Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Stykowie, na plan 317.000,00 zł wpłynęła kwota 317.000,00, tj. 
100,00%.    



 


