
KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH PRZEZ POWIAT STARACHOWICKI                        

Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                 
W 2021R. 

 
 

1. Z gmin Powiatu Starachowickiego na zadania realizowane na podstawie 

porozumień, na  plan 661.907,79 zł wpłynęły środki w wysokości 
661.907,79zł, tj. 100 %,  
w tym: 

 
     -  dotacje celowe z Gminy Pawłów na zadania: 

-  inwestycyjne : 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 
   a) Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowice-Szerzawy od km 

0+980 do 1+325 zabezpieczenie dna wąwozu – etap I – na plan 38.859,75 zł 
wpłynęła   kwota 38.859,75 zł. 

 
- dotacje celowe z Gminy Mirzec na zadania: 
- bieżące: 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 
a)Częściowe dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć 
gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich, na plan 6.495,60 zł 

wpłynęła kwota 6.495,60 zł. 
b) Remont drogi powiatowej nr 05607 Mirzec – Podkowalów – Mirzec – 

Poddąbrowa od km. 2+330 do km. 3+220, na plan 215.068,44 zł wpłynęła 
kwota 215.068,44 zł 
c) Remont drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Mirzec – Czerwona                                   

w miejscowości Trębowiec Mały, na plan 144.217,94 zł, wpłynęła kwota 
144.217,94zł. 

 
-  dotacje celowe z Gminy Starachowice  na zadania: 
- inwestycyjne: 
  a) Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy parkingu 
przed wejściem głównym do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, 

na plan 32.520,32 zł wpłynęła kwota 32.520,32 zł, 
   
- bieżące: 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 

a)Częściowe dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć 
gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich, na plan 32.406,08 zł 

wpłynęła kwota 32.406,08zł. 
 

- dotacje celowe z Gminy Brody na zadania: 
1) realizowane na podstawie porozumień (umów): 
- bieżące: 

a) Remont drogi powiatowej nr 0624T – ul. Górna w miejscowości Krynki  
na plan 192.339,66 zł, wpłynęła kwota 192.339,66 zł , 

 
 



2.  Z innych jednostek samorządu terytorialnego:  

- dotacje celowe z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Starachowickiego. Na plan 

508.231,39 zł, wpłynęły środki w kwocie 508.231,39 zł, tj. 100  %,  w tym: 
Powiat Skarżyski             kwota        70.376,08 zł 
Powiat Ostrowski            kwota      119.834,60 zł 

Powiat Pruszkowski  kwota         23.910,16 zł 
Powiat Włoszczowski  kwota      134.134,31 zł        
Miasto Jastrzębie Zdrój          kwota      119.834,60 zł 

Powiat Ostrowiecki                 kwota        31.539,86 zł 
Powiat Grójecki                      kwota          8.601,78 zł 

                     
- dotacje celowe z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci             
w rodzinach  zastępczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, na plan 

639.011,76 zł wpłynęła kwota 642.217,04 zł, tj. 100,50 %, w tym: 
Miasto Kielce    kwota    34.401,96 zł 

Powiat Białobrzeski  kwota    61.975,76 zł 
Powiat Ostrowiecki  kwota     29.907,40 zł 
Powiat Skarżyski            kwota    89.056,21 zł 

Powiat Sandomierski  kwota     45.620,52 zł 
Powiat Piotrkowski   kwota    44.948,96 zł 
Powiat Tomaszowski   kwota    42.175,00 zł 

Powiat Opatowski   kwota    13.177,00 zł 
Powiat Wielicki   kwota    32.572,39 zł 

Miasto Zielona Góra   kwota    20.699,00 zł 
Powiat Kielecki   kwota    28.998,00 zł 
Powiat Konecki                       kwota    62.967,99 zł 

Miasto Łódź                            kwota    26.310,92 zł 
Miasto Katowice                     kwota    11.336,00 zł 

Powiat Zgorzelecki                  kwota    79.796,75 zł  
Miasto Częstochowa               kwota     12.666,23 zł 
Powiat Grójecki                      kwota       5.606,95 zł 

 
3. Z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na:                        
- pokrycie w 2021 r. kosztów związanych z działalnością Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Stykowie, na plan 350.000,00 zł wpłynęła kwota 350.000,00, tj. 
100,00%.    

 
 
 
 
 


