
KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STARACHOWICKIEGO 
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
 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 510.727,19 zł w 2021 r. przekazano kwotę 510.727,19 zł, tj. 100  %  
planu. 
Na podstawie zawartych porozumień, dotacje celowe zostały przekazane dla: 

1. Powiat Kazimierski  - kwota 274.100,75 zł 
2. Powiat Ostrowiecki  - kwota   36.607,47 zł 
3. Powiat Sandomierski - kwota 102.000,00 zł 
4. Dąbrowa Tarnowska - kwota   54.657,70 zł 
5. Miasto Kielce  - kwota   43.361,27 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 173.777,53 zł w 2021 r. przekazano kwotę 173.777,53 zł, tj.100 % 
planu. 
Na podstawie zawartych porozumień, dotacje celowe zostały przekazane dla 
następujących powiatów i miast na prawach powiatu: 

1. Powiat Konecki  - kwota 21.869,00 zł 
2. Powiat Ostrowiecki  - kwota 11.336,00 zł 
3. Miasto Kielce  - kwota   3.687,40 zł 
4. Miasto Rzeszów  - kwota   4.067,73 zł 
5. Powiat Rycki   - kwota 13.177,00 zł 
6. Powiat Przysuski  - kwota   8.692,00 zł 
7. Powiat Radomski  - kwota 13.177,00 zł 
8. Miasto Łódź   - kwota 13.177,00 zł 
9. Powiat Strzyżowski  - kwota 15.821,00 zł 
10. Miasto Toruń  - kwota 13.177,00 zł 
11. Powiat Gdański  - kwota 17.384,00 zł 
12. Powiat Nowosądecki - kwota 26.354,00 zł 
13. Miasto Chełm  - kwota 11.858,40 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 22.300,76 zł w 2021 r. przekazano kwotę 22.300,73 zł, tj. 100 % 
planu. 
Na podstawie zawartych porozumień, dotacje celowe zostały przekazane dla: 

1. Powiat Szydłowiecki - kwota    15.068,72 zł 
2. Powiat Skarżyski - kwota     7.232,01 zł. 

 


