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                  Załącznik Nr  7 

                 do Uchwały BudŜetowej 

           Nr……………………. 

             Rady Powiatu Proszowickiego 

z dnia ………………..  

                                                                                                                                          

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu Powiatu Proszowickiego w roku 2011 

 
Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji  z budŜetu Dla jednostek 

sektora 

finansów 

publicznych 

Dla jednostek 

spoza sektora 

finansów 

publicznych 

600  Transport i łączność  50 000  

 60013 Drogi publiczne 

wojewódzkie 

 50 000  

   Dotacja celowa na pomoc finansową 

dla jednostki samorządu terytorialnego 

w zakresie jej zadań majątkowych 

50 000  

754  Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpoŜarowa 

  7 000 

 75495 Pozostała działalność   7 000 

   Dotacje słuŜące sfinansowaniu lub 

dofinansowaniu zadań podmiotom 

prowadzącym działalność poŜytku 

publicznego  

 7 000 

801  Oświata                             

i wychowanie 

  23 000 

 80120 Licea 

ogólnokształcące 

  20 000 

   Dotacja podmiotowa z budŜetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty liceum 

 20 000 

 80195 Pozostała działalność   3 000 

   Dotacje słuŜące sfinansowaniu lub 

dofinansowaniu zadań podmiotom 

prowadzącym działalność poŜytku 

publicznego  

 3 000 

851  Ochrona zdrowia  122 083 3 000 

 85111 Szpitale ogólne  62 083  

   Dotacje celowe przekazane do 

samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

62 083  

 85111 Szpitale ogólne  60 000  

   Dotacje celowe z budŜetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

60 000  
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 85195 Pozostała działalność   3 000 

   Dotacje słuŜące sfinansowaniu lub 

dofinansowaniu zadań podmiotom 

prowadzącym działalność poŜytku 

publicznego 

 3 000 

852  Pomoc społeczna  673 385 661 920 

 85201 Placówki opiekuńczo 

- wychowawcze 

Dotacje celowe (bieŜące) na zadania 

jednostki samorządu terytorialnego 

realizowane na podstawie 

porozumień 

318 000  

 85201 Placówki opiekuńczo 

- wychowawcze 

  52 000 

   Dotacja celowa z budŜetu  na 

finansowanie lub dofinansowanie  

zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych 

 52 000 

 85202 Domy Pomocy 

Społecznej 

  215 320 

   Dotacja celowa z budŜetu  na 

finansowanie lub dofinansowanie  

zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych 

 215 320 

 85203 Ośrodki wsparcia Dotacja celowa przekazana gminie 

na zadania bieŜące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

328 680  

 85203 Ośrodki wsparcia   365 400 

   Dotacja celowa z budŜetu  na 

finansowanie lub dofinansowanie  

zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych 

 365 400 

 85204 Rodziny zastępcze   3 600 

   Dotacja celowa z budŜetu  na 

finansowanie lub dofinansowanie  

zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych 

 3 600 

 85204 Rodziny zastępcze  26 705  

   Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieŜące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego 

26 705  
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 85220 Jednostki 

specjalistycznego 

poradnictwa, 

mieszkania  i ośrodki 

interwencji 

kryzysowej 

  22 600 

   Dotacja celowa z budŜetu  na 

finansowanie lub dofinansowanie  

zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych 

 22 600 

 85295 Pozostała działalność   3 000 

   Dotacje słuŜące sfinansowaniu lub 

dofinansowaniu zadań podmiotom 

prowadzącym działalność poŜytku 

publicznego 

 3 000 

853  Pozostałe zadania             

w zakresie polityki 

społecznej 

 42 680  

 85311 Rehabilitacja 

zawodowa i 

społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 42 680  

   Dotacja podmiotowa z budŜetu dla 

pozostałych jednostek  do sektora 

finansów publicznych 

42 680  

921  Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

 

 65 000 3 000 

 92116 Biblioteki  65 000  

   Dotacja celowa przekazana gminie 

na zadania bieŜące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

65 000  

 92195 Pozostała działalność   3 000 

   Dotacje słuŜące sfinansowaniu lub 

dofinansowaniu zadań podmiotom 

prowadzącym działalność poŜytku 

publicznego 

 3 000 

900  Gospodarka 

komunalna 

  2 000 

 90095 Pozostała działalność   2 000 

   Dotacje słuŜące sfinansowaniu lub 

dofinansowaniu zadań podmiotom 

prowadzącym działalność poŜytku 

publicznego 

 2 000 

926  Kultura fizyczna                

i sport 

 

  3 000 
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 92605 Zadania w zakresie 

upowszechniania 

kultury fizycznej                      

i sportu 

  3 000 

   Dotacje słuŜące sfinansowaniu lub 

dofinansowaniu zadań podmiotom 

prowadzącym działalność poŜytku 

publicznego 

 3 000 

Razem 953 148 702 920 
 

 


