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Uchwała Nr XXIX/225/2021 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 8 lipca 2021 r. 
 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2021 rok 
 

Na podstawie art.12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305)  

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu stalowowolskiego poprzez: 
Dział Rozdział § Nazwa  Zwiększenie 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 

 75495  Pozostała działalność 15 000,00 

  6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

15 000,00 

   

z tego  

Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola  na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli – URM Nr  XLI/469/2021 z 30-06-2021 

roku 

15 000,00 

758   Różne rozliczenia 194 400,00 

 75816  Wpływy do rozliczenia 194 400,00 

 

 

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

194 400,00 

 

  

z tego  

Środki wsparcia na realizację zadania „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych 

powiatu stalowowolskiego” w celu  poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziałania 

przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg 

194 400,00 

801   Oświata i wychowanie  20 000,00 

 80115  Technika 20 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 

   z tego 

Zwiększenie wpływów w wyniku podpisania porozumienia pomiędzy HSW SA a CEZ na realizację 

współpracy w roku kalendarzowym 2021 polegającej na popularyzacji kształcenia zawodowego 

wśród uczniów 

20 000,00 

852   Pomoc społeczna 55 000,00 

 85202  Domy pomocy społecznej 55 000,00 

  2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  bieżących zadań własnych 

powiatu 

55 000,00 

   z tego 

Zwiększenie środków na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej- decyzja 

Wojewody Podkarpackiego znak: 85/18.3122.2.98.2021.ZW z dnia 29.06.2021 roku 

55 000,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51 000,00 

 85311  Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 51 000,00 

  2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

51 000,00 

   z tego 

Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie kosztów projektu technicznego celem 

poprawy warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” przy ul. Kwiatkowskiego 6-  URM Nr XLI/469/2021  

z  30-06-2021 roku 

51 000,00 

   Razem dochody 335 400,00 
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§ 2. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego poprzez:     

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Tytuł zmiany 

600   Transport i łączność  243 000,00  

 60014  Drogi publiczne powiatowe  243 000,00 Zwiększenie planu wydatków 

o kwotę 243 000,-, z przeznaczeniem 

na realizację zadania „Przebudowa 

przejść dla pieszych w ciągu dróg 

powiatowych powiatu 

stalowowolskiego” w celu  poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych  

w obszarze oddziałania przejść dla 

pieszych w ciągu dróg gminnych  

i powiatowych w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg  

  6050 Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

 243 000,00 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

15 000,00 30 000,00  

 75421  Zarządzanie kryzysowe 15 000,00  Zmniejszenie w planie wydatków  

o kwotę 15 000,- w wyniku 

dostosowania klasyfikacji budżetowej   

6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

15 000,00  

 75495  Pozostała działalność  30 000,00 Zwiększanie o kwotę 30 000,-  

w planie wydatków KP PSP  

z przeznaczeniem na zakup 

skokochronu 
  

6060 Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

 30 000,00 

801   Oświata i wychowanie  20 000,00  

 80115  Technika  20 000,00 Zwiększenie o kwotę 20 000,- 

 w planie wydatków CEZ na 

realizację celów porozumienia  

z HSW w szczególności na: nagrody 

dla najlepszych uczniów klasy 

patronackiej oraz pokrycie kosztów 

związanych z akcją promocyjną 

realizowaną przez uczniów klasy 

technik reklamy  

 

 3040 Nagrody o charakterze 

szczególnym niezaliczone do 

wynagrodzeń 

 3 000,00 

 
 4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

 16 000,00 

  

4300 Zakup usług pozostałych  1 000,00 

852   Pomoc społeczna  55 000,00  

 85202  Domy pomocy społecznej  55 000,00 Zwiększenie planu wydatków  

o kwotę 55 000,- z przeznaczeniem 

na dofinansowanie działalności 

bieżącej domów pomocy społecznej 

zgodnie z Decyzją Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 29.06.2021r. 

znak: 85/18.3122.2.98.2021.ZW,  

w tym: 

-DPS Stalowa Wola o kwotę 30 000,- 

- DPS Irena o kwotę  25 000,- 

  2580 Dotacja podmiotowa                         

z budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

 25 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  30 000,00 

853   Pozostałe zadania  

w zakresie polityki 

społecznej 

 51 000,00  

 85311  Rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 51 000,00 Zwiększenie o kwotę 51 000,-  

dotacji dla Stowarzyszeniu Na Rzecz 

Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” 

(realizującego zadanie powiatu na 

podstawie umowy Nr 1/2003 z dnia 

23.11.2003r.) na dofinansowanie 

poprawy warunków rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych Warsztatów 

Terapii Zajęciowej „Nadzieja” przy 

ul. Kwiatkowskiego 6- wykonanie 

projektu technicznego 

  2580 Dotacja podmiotowa z 

budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych  

 51 000,00 

   Razem wydatki  15 000,00 399 000,00  
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§ 3. 
 

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 48 600,- zł do kwoty 12 978 600,- zł.  
 

§ 4. 
 

W uchwale budżetowej  na rok 2021 Nr XXIII/177/2020  Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 15 grudnia 2020 roku z późn. zm.  § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie 12 978 600,- zł, który zostanie pokryty:  

     - przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku  bieżącym budżetu  

       wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze  

      szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie  

                                                                                                                            9 543 430,00 zł, 

     - przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2  

        ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem  

        tych  środków w kwocie                                                                                328 751,44 zł, 

     

      - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie                                                          1 123 535,17 zł, 

      - wolnymi środkami w kwocie                                                                     1 982 883,39 zł. 

 

     2.Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  16 153 600,- zł oraz łączną kwotę 

        rozchodów budżetu w kwocie 3 175 000,- zł 

 jak  w  tabeli nr 3” 

Tabela nr 3 
§       Wyszczególnienie  Kwota 

       PRZYCHODY 16 153 600,00 

905      Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

     bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  

     nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania  

     budżetu określonymi w odrębnych ustawach  

     Na pokrycie planowanego deficytu –                                         9 543 430,00     

9 543 430,00         

 

  

906       Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych          

w art. 5 ust.1 pkt 2ustawy i dotacji na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 

      Na pokrycie planowanego deficytu –                                          328 751,44    

328 751,44    

950       Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

      Na pokrycie planowanego deficytu –                                       1 982 883,39     

1 982 883,39     

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów –      3 175 000,00 

3 175 000,00 

957       Nadwyżka z lat ubiegłych 

      Na pokrycie planowanego deficytu –                                        1 123 535,17                

1 123 535,17                

       ROZCHODY 3 175 000,00 

982 Wykup innych papierów wartościowych 

 

PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA)  wykup obligacji powiatowych  

serii J –       emisja   27-12-2007 roku  –                                  1 300 000,00 

serii G12 –  emisja   28-12-2012 roku  –                                  1 500 000,00 

2 800 000,00 

992       Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                   

      Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie spłata kredytów         

z 2006 roku –                                                                               375 000,00  

 375 000,00 
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§ 5. 

1.Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu powiatu, po zmianach, wynosi łącznie  

   20 151 537,16 zł w tym: 

  1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie                  9 752 549,16 zł 

  2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie      10 398 988,00 zł. 

 

2.Załącznik do uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2021 

   Nr XXIII/177/2020  Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku  pn.   

  „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiat stalowowolskiego  

    w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

               
          

 

 

 

 

 

 

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/225/2021                                                                                                                                                                                     

Rady Powiatu Stalowowolskiego  

                                                                                                                                                             z dnia 8 lipca 2021 r. 

 

 ZESTAWIENIE   PLANOWANYCH   KWOT   DOTACJI   UDZIELANYCH   Z   BUDŻETU  POWIATU  STALOWOWOLSKIEGO  W  2021 ROKU 

 

DZIAŁ 

 

ROZDZIAŁ 

§ 

 

PODMIOT OTRZYMUJĄCY  

DOTACJĘ 

 

PLAN  
 

Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania 
 

Jednostki  

sektora  

finansów  

publicznych 

Jednostki 

spoza 

sektora finansów 

publicznych 

1 2 3 4 5 6 7 

Bieżące 

                Dotacje celowe 5 950 009,16  1 389 871,16 4 560 138,- 

755 75515 

§ 2360 

Fundacja „Masz prawo”  

39-400 Tarnobrzeg  

ul. Wyspiańskiego 4/82  

Zadanie zlecono 

w wyniku otwartego 

konkursu ofert 

128 040,- ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej 

 

Zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utworzenia 2 punktów 

pomocy prawnej zlecone do obsługi przez organizację pozarządową 

prowadzącą działalność pożytku publicznego – umowa Nr SP/169/2020 

zawarta na okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. 

- 128 040,- 

851 85111 

§ 2800 

SP ZZOZ Powiatowy 

Szpital Specjalistyczny 

ul. Staszica 4 

Stalowa Wola 

2 500,- art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej 

 

Dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego dla Poradni Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  w  Powiatowym Szpitalu 

Specjalistycznym 

 

2 500,-  

851 85117 

§ 2800 

Zakład Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczy SP ZOZ  

ul. Dąbrowskiego 5 

Stalowa  Wola 

 

315 000,- art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej 
 

Dofinansowanie wydatków bieżących programu zdrowotnego pn. 

„Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece 

długoterminowej” przyjętego URP VI/46/07 z 30-03-2007 roku.   

315 000,- - 

851 85121 

§ 2800 

SP Zakład Opieki 

Zdrowotnej  

ul. Kwiatkowskiego 2 

Stalowa Wola  

30 000,- art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej 

 

Dofinasowanie  zakupu oprogramowania do nowego mammografu 

30 000,- - 
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852 85202 

§ 2580 

 

Zgromadzenie Sióstr 

Opatrzności Bożej  

05-825 Grodzisk 

Mazowiecki  

ul. Okrężna 33 

 

1 085 351,- art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o  pomocy społecznej 

 
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania  34 

mieszkanek domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie 

decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku                                –   1 070 351,-                            

 

Dofinansowanie remontu ogrodzenia ze środków pomocy finansowej Gminy 

Zaklików                                                                                              –       15 000,-. 

 

Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej prowadzi DPS w Irenie dla 80 

kobiet na podstawie umowy Nr 2/21/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-

2021 roku do 31-12-2025 roku. 
 

- 1 085 351,- 

852 85205 

§ 2820 
Ruch Pomocy 

Psychologicznej 

„Integracja” 

37-464 Stalowa Wola 

ul. Polna 18 

 

18 000,- art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o  pomocy społecznej 

 

 Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno- edukacyjnego  

dla osób stosujących przemoc w rodzinie na podstawie umowy Nr 1/21/PS-

SOWiIK/PK-E zawartej na okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku. 

- 18 000,- 

852 85220 

§ 2820 

Ruch Pomocy 

Psychologicznej 

„Integracja” 

37-464 Stalowa Wola 

ul. Polna 18 

 

639 000,-  art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

  

Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, 

poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, 

wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu  

 

Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/20/PS – SOWiIK – zawartej 

na okres  od 01-01-2020 roku do 31-12-2024 roku. 

- 639 000,- 

852 85295 

§ 2580 

 

Zgromadzenie Sióstr 

Opatrzności Bożej  

05-825 Grodzisk 

Mazowiecki  

ul. Okrężna 33 

 

56 747,- art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o  pomocy społecznej 

 

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na 

przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych 

wirusem SARS-CoV-2 

 

 56 747,- 
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853 85395 

§ 2360 

Zlecenie zadania na 

podstawie art.19 a ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego 

i o wolontariacie 

34 000,- art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 
Dofinansowanie działań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych: 

- Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży  z autyzmem (Stowarzyszenie 

„Nadzieja” )                                            – 12 000,- 

-Rehabilitacja dzieci i młodzieży  z zaburzeniami sensorycznymi 

(Stowarzyszenie „Nadzieja”)           –10 000,- 

-Rehabilitacja osób niewidomych (Polski Związek Niewidomych Okręg 

Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli)     – 12 000,- 

 34 000,- 

855 85508 

§ 2320 

Gmina Warszawa –     12 624 

Gmina Krosno –     42 677,16 

Gmina Tarnobrzeg –   30 000       

Powiat tarnobrzeski – 76 248 

Powiat rycki             –  8 328         

Powiat mielecki     –   21 264 

Powiat kraśnicki    –   12 624           

Powiat miński –          12 624                    

Powiat sandomierski- 12 624 

Powiat niżański      –    8 328   

Powiat krośnieński –  12 624 

Powiat leski –             21 600 

Powiat buski –            39 877 

Powiat malborski –       8 328 

Powiat janowski –      37 872 

Powiat brzozowski –  26 016 

Powiat chełmski –      25 553 

409 211,16 art.  191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej  

 

Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 26 dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów. 

409 211,16 - 

855 85510 

§ 2320 

Gmina Tarnobrzeg  –   87 142 

Powiat krośnieński –   71 952   

Powiat niżański      – 150 106                              

Powiat tarnobrzeski –154 529 

Powiat janowski –       47 003 

Powiat kolbuszowski – 92 428     

603 160,- art.  191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej  

 
Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 9 dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 

innych powiatów.   

603 160,- - 
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855 85510 

§ 2820 

Towarzystwo Pomocy  

im. św. Brata Alberta, 

Koło w Stalowej Woli  

37-450 Stalowa Wola 

ul. ks. J. Popiełuszki 4 

 

1 944 000,- art.  191 ust.1 ustawy  z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie 

placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży .  

Zadanie polega na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo – 

wychowawczych dla 14 wychowanków każda: 

1) prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego -Domu dla Dzieci i 

Młodzieży im. św. Brata Alberta na podstawie  umowy Nr 

4/21/WRiSPZ-DDO  obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-

2025 roku                                                                           – 972 000,- 

(w tym na remont 35 000,-) 

2) prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego - Domu dla Dzieci i 

Młodzieży im. św. Jana Pawła II na podstawie  umowy Nr 

3/15/WRiSPZ-DDO  obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-

2025 roku                                                                           – 972 000,- 

(w tym na remont 35 000,-).  

- 1 944 000,- 
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855 85510 

§ 2820 

Stowarzyszenie Opieki 

nad Dziećmi „ Oratorium” 

37-450  Stalowa Wola  

ul. Ofiar Katynia 57 

635 000,- art.  191 ust.1 ustawy  z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej                                                                                                                           

 

Zapewnienie całodobowej  opieki i zaspokajanie niezbędnych  

potrzeb  dzieciom i młodzieży  w sytuacjach kryzysowych, 

działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub 

znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna 

rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, 

edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, 

pomoc psychologiczna , pomoc w nauce, dożywianie dzieci, 

poprzez:                          

1)prowadzenie  placówki opiekuńczo wychowawczej typu 

interwencyjnego                                                       –  536 000,-  

zadanie zlecone do realizacji umową Nr 3/19/WRiSPZ-PI od   

01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku, 

2)prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego  

o charakterze ponadgminnym                                      –  99 000,-  

zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/ WRiSPZ-PWD od 

01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku. 
 

- 635 000,- 

921 92116 

§ 2310 

Gmina Stalowa Wola 

 

30 000,- art.19  ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie  realizowane przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na 

podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 

roku.  

30 000,- - 

926 92605 

§ 2360 

Zlecenie zadania na 

podstawie art.19 a ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego 

i o wolontariacie 

20 000,- art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

szkolnej w ramach: licealiady, igrzysk oraz innych zawodów 

sportowych o charakterze ponadgminnym. 

- 20 000,- 

             Dotacje podmiotowe 5 758 222,-  125 372,-  5 632 850,- 
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801 80116 

§ 2540 

 

 

Policealna Szkoła 

-opiekun medyczny 

-pozostałe zawody  

 

Medyczna Szkoła Policealna 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych 
 

 

Siedziba szkół Stalowa Wola 
ul. Narutowicza 6 

– organ prowadzący Ratio sp. 

 z o.o. ul. Sienkiewicza 42,  
25-507 Kielce 

 

 

 

256 775,- 

89 217,- 

 

1 105 950,- 

art.26 ust.2 i 5  ustawy z 27 października  2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych 

 

Nauczanie 41 uczniów, system zaoczny dla dorosłych.  

Nauczanie 36 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.  

                                                                                                               

Nauczanie 149 uczniów policealnego studium dziennego, szkoła dla 

dorosłych. 

-  

 
256 775,- 

89 217,- 

 

1 105 950,- 

 80120 

§ 2540 

 

81 744,- 

 

Nauczanie 62 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.  
 

-  
81 744,- 

801  80120 

§ 2590 

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 

Stalowa Wola,  

ul. Podleśna 4 

 

 – organ prowadzący  

Diecezja   Sandomierska 

Sandomierz 

ul. Mariacka 7 

896 418,- art.25 ust.1 i 5  ustawy z 27 października  2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych 

 

Nauczanie 69 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła 

młodzieżowa. 

 

- 896 418,- 

801 80120 

§ 2540 

 

 

Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące  

Stalowa Wola,  

ul. Kwiatkowskiego 27 

 

 

 – organ prowadzący  

Społeczne Stowarzyszenie 

Edukacyjno – Oświatowe 

Ergo 

 

1 068 342,- 

 art.26 ust.1 i 5  ustawy z 27 października  2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych 

 
 

Nauczanie 17 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła 

młodzieżowa.  

 

-  

1 068 342,- 

853 85311 

§ 2310 

Gmina Stalowa Wola  120 550,- art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w 

Stalowej Woli - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych 

powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania 

środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. 

120 550,- - 
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853 85311 

§ 2320 

Powiat Tarnobrzeski 4 822,- art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - dla 2 

uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie 

algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim  

i powiatowym. 

4 822,- - 

853 85311 

§ 2580 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

„Szansa”  Stalowa Wola 

ul. Czarnieckiego 3 

96 440,-  art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 40 

uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów. 

- 96 440,- 

853 85311 

§ 2580 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Na Rzecz 

Osób Szczególnej Troski 

„Nadzieja”  

Stalowa Wola  

ul. Kwiatkowskiego 6 

217 495,-  art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 45 

uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – 217 495,- ,  

w tym na poprawę warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej: 

- remont                                                                                      – 58 000,- 

- projekt techniczny                                                                    – 51 000,-  

 

zadanie realizowane na podstawie umowy 1/2003 z dnia 21.11.2003 roku 

- 217 495,- 

854 85404 

§ 2540 

N ZOZ ORDN,  

Ośrodek Rewalidacyjno – 

Wychowawczy 

prowadzony przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

„Szansa” Stalowa Wola 

ul. Czarnieckiego 3 

 

 

312 769,- 

 

 

art.30 i 34 ust 2 ust.1  ustawy z 27 października  2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju  dziecka – naliczenie dla 61 dzieci. 

 

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci 

i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie 

dla 26  uczniów. 

 

-  

 

312 769,- 

 

85419 

§ 2540 

1 507 700,- 1 507 700,- 

Razem bieżące 11 708 231,16  1 515 243,16 10 192 988,- 

                                                                                                              Majątkowe 
754 75412 

§ 6300 

Gmina Stalowa Wola 50 000,- art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym 

 

Dofinansowanie rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej 

Woli przy ul. Targowej 3. 

50 000,- - 
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754 75412 

§ 6300 

Gmina Pysznica 50 000,- art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym 

 

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu 

50 000,- - 

851 85111 

§ 6220 

SP ZZOZ Powiatowy 

Szpital Specjalistyczny 

ul. Staszica 4 

Stalowa Wola 

7 762 306,- art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej 

 
Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na 

dofinansowanie : 

- zakupu sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Okulistycznego, Oddziału 

Otolaryngologii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych (biometr optyczny, 

kliniczny unit laryngologiczny, aparat ultrasonograficzny)         

                                                                                                        - 566 000,- 

- zadania zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na 

oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem   - 5 000 000,- 

 

- zaprojektowanie i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział 

Rehabilitacji wraz z wyposażeniem i modernizacją rozdzielni elektrycznej 

                                                                                                      - 1 500 000,- 

- doposażenie Oddziału Udarowego  oraz Oddziału Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii                                                                    -    676 306,-  

- zakupu USG dla oddziału okulistyki w PSS w Stalowej Woli  -      20 000,- 

 

7 762 306,- - 

851 85117 

§ 6220 

Zakład Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczy SP ZOZ  

ul. Dąbrowskiego 5 

Stalowa  Wola 

 

360 000,- art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej 
 
Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej 

Woli na dofinansowanie systemu oddymiania.             

360 000,- - 

854 85419 

§ 6230 

N ZOZ ORDN,  

Ośrodek Rewalidacyjno – 

Wychowawczy prowadzony 

przez Stowarzyszenie Na 

Rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Szansa”  

ul. Czarnieckiego 3  

Stalowa Wola 

176 000,- art.30 i 34 ust 2 ust.1  ustawy z 27 października  2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych 

 

 

Dotacja na pokrycie 50% kosztów budowy placu zabaw przy Ośrodku 

Rewalidacyjno – Wychowawczym. 

- 176 000,- 
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900 90019 

§ 6230 

Nabór wniosków na 

podstawie uchwały Nr 

XV/108/11 Rady Powiatu 

Stalowowolskiego z 28-12-

2011 roku  w sprawie zasad, 

trybu udzielania oraz 

rozliczania dotacji celowej     

z budżetu Powiatu 

Stalowowolskiego na 

dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych          

z demontażem, usuwaniem    

i unieszkodliwianiem 

elementów zawierających 

azbest  

30 000,- art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska 

 
Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest –

dotacje dla osób fizycznych. 

 

- 30 000,- 

926 92601 

§ 6300 

Gmina Zaklików 15 000,- art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym 

 

Dofinansowanie zadania w zakresie budowy zaplecza socjalno – sanitarnego 

w miejscowości Lipa (zaplecze dla klubu sportowego Czarni Lipa, 

dofinansowanie do prac termomodernizacyjnych, polegających na zmianie 

systemu centralnego ogrzewania oraz przyłączeniu obiektu do sieci gazowej) 

15 000,- - 

Razem majątkowe  8 443 306,00  8 237 306,00 206 000,00 

            OGÓŁEM    DOTACJE                                                                             20 151 537,16  9 752 549,16 10 398 988,00  
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UZASADNIENIE 
I. Dochody 

1. Zwiększenie ogółem o kwotę 335 400,- z tego: 

1) pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup skokochronu dla KP PSP w Stalowej Woli – 15 000,-, 

2) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 194 400,-, 

3) środki od HSW SA dla CEZ w celu popularyzacji kształcenia zawodowego wśród uczniów – 20 000,- 

4) środki Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 55 000,- 

5) pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie kosztów projektu technicznego celem poprawy warunków rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ „Nadzieja” –  51 000,- 

 

II. Wydatki 

1. Zwiększenie ogółem o kwotę 399 000,- z tego: 

1) ) zadanie inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej –  243 000,-, 

2) zakup skokochronu KP PSP – 30 000,-, 

3) nagrody dla najlepszych uczniów klasy patronackiej oraz pokrycie kosztów związanych z akcją promocyjną realizowaną przez 

uczniów klasy technik reklamy (CEZ) – 20 000,-,  

4) dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej– 55 000,-, 

5) dofinansowanie poprawy warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych WTZ „Nadzieja” - wykonanie 

projektu technicznego –  51 000,-. 

2. Zmniejszenie  o kwotę 15 000,- z tego: 

1) zakup skokochronu (dostosowanie klasyfikacji budżetowej) – 15 000,-. 

   

III. Zwiększenie deficytu o kwotę 48 600,- do kwoty 12 978 600,-. 

IV. Zwiększenie przychodo w na pokrycie deficytu o kwotę 48 600 do kwoty 12 978 600,- z tego:         
   - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku  bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów 
       i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  

       w kwocie 9 543 430,- zł; naliczenie z następujących kwot: 

                 środki wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w 2020 roku – 7 415 576,- (bez zmian) 

                 środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w 2020 roku na ul. Dąbrowskiego – 1 902 966,- (bez zmian) 

                                                                                                                        na ul. Popiełuszki      –     224 888,-  (bez zmian) 

   - przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy w kwocie 328 751,44 na projekty: 

      „ Utworzenie  wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego … w powiecie stalowowolskim”   – 75  790,-, (bez zmian) 

      „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 252  961,44 (bez zmian) 

 

   - nadwyżka z lat ubiegłych – 1 123 535,17 (bez zmian), 

   - wolne środki z 2019 roku w kwocie   1 982 883,39 (zwiększenie o 48 600,-). 

 

V. Załącznik o dotacjach  „ Zestawienie planowanych  kwot dotacji  udzielanych z budżetu  powiatu  stalowowolskiego w 2021 

roku”  został zaktualizowany.  
 
 
 
 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
 


		2021-07-12T07:08:21+0000




