
WYDATKI 

 
 Dotacje celowe przekazywane z budżetu Powiatu Starachowickiego dla 
jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 
pochodzących z powiatu starachowickiego, przebywających w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów i miast na prawach 
powiatu.   
 Na plan 176.462,34 zł w 2020 r. przekazano kwotę 176.462,34 zł, tj.100 % 
planu.  
Na podstawie zawartych porozumień, dotacje celowe zostały przekazane dla 
następujących powiatów i miast na prawach powiatu: 

1. Powiat Konecki  - kwota 20.952,00 zł 
2. Powiat Ostrowiecki  - kwota 10.585,28 zł 
3. Miasto Kielce  - kwota 15.148,80 zł 
4. Miasto Rzeszów  - kwota 12.624,00 zł 
5. Powiat Rycki   - kwota 12.624,00 zł 
6. Powiat Przysuski  - kwota   8.328,00 zł 
7. Powiat Radomski  - kwota 12.624,00 zł 
8. Miasto Łódź   - kwota 12.624,00 zł 
9. Powiat Strzyżowski  - kwota 15.156,00 zł 
10. Miasto Toruń  - kwota 13.676,00 zł 
11. Powiat Gdański  - kwota 16.656,00 zł 
12. Powiat Nowosądecki - kwota 13.605,86 zł 
13. Miasto Chełm  - kwota 11.858,40 zł.     

 
           Dotacje celowe przekazywane z budżetu Powiatu Starachowickiego dla 
jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 
pochodzących z powiatu starachowickiego, przebywających w rodzinach 
zastępczych na terenie innych powiatów i miast na prawach powiatu. 
 Na plan 571.823,86 zł w 2020 r. przekazano kwotę 571.823,86 zł, tj. 100  %  
planu. 
Na podstawie zawartych porozumień, dotacje celowe zostały przekazane dla: 

1. Powiat Stalowowolski - kwota   38.772,00 zł 
2. Powiat Kazimierski  - kwota 295.861,12 zł 
3. Powiat Ostrowiecki  - kwota   44.224,86 zł 
4. Powiat Sandomierski - kwota 105.500,00 zł 
5. Powiat Opatowski  - kwota   29.350,00 zł 
6. Dąbrowa Tarnowska - kwota   14.705,53 zł 
7. Miasto Kielce  - kwota   43.410,35 zł.      

 
Dotacje celowe przekazywane z budżetu Powiatu Starachowickiego dla 

jednostek samorządu terytorialnego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa 

mieszkańców pochodzących z powiatu starachowickiego w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej. 
         Na plan 15.939,66 zł w 2020 r. przekazano kwotę 15.939,66 zł, tj. 100 % 
planu. 
Na podstawie zawartych porozumień, dotacje celowe zostały przekazane dla:  

1. Powiat Szydłowiecki - kwota    11.385,00 zł 
2. Powiat Skarżyski - kwota     4.554,66 zł.  


