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Uchwała Nr XX/164/2020 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 26 października 2020 r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2020 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) oraz art. 211 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych  (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu  

Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

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

600   Transport i łączność 40 253,70  

 60014  Drogi publiczne powiatowe 40 253,70  

  6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
40 253,70 

 

   

z tego  

zmniejszenie pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola na 

dofinansowanie zadania pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – 

ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I” do kwoty rzeczywistych 

wydatków w roku 2020 – URM XXXIV/336/20 z 12-10-2020 roku 

40 253,70 

 

750   Administracja publiczna  4 100,00 

 75095  Pozostała działalność   4 100,00 

  0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 

postaci pieniężnej 
 4 100,00 

   

z tego 

darowizny pieniężne na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów  

II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane” 

dla uczniów szkół zawodowych 

 
4 100,00 

853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  50 000,00 

 
85311   

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych  
50 000,00 

 

 2710 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 
 

50 000,00 

 

  

z tego 

pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola  na dofinansowanie remontu 

kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”   

w Stalowej Woli – URM   Nr XXXII/312/2020 z 14-08-2020 r. 

 

 

50 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  212 000,00 

 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
 

212 000,00 

  0690 
Wpływy z różnych opłat – zwiększenie do wysokości 

wykonanych wpływów 
 

212 000,00 

   Razem dochody 40 253,70 266 100,00 

 

 

§ 2 
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Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego poprzez:     

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie  Zwiększenie Tytuł zmiany 

600   Transport i łączność 215 253,70   

 60014  Drogi publiczne powiatowe 215 253,70   

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00  Zmniejszenie w planie wydatków 
ZDP o kwotę 175 000,- w wyniku 

niższych kosztów utrzymania  

i remontów dróg 

  4270 Zakup usług remontowych  122 000,00  

  4300 Zakup usług pozostałych   40 000,00  

  

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
40 253,70  Zmniejszenie o kwotę 40 253,70 

w planie wydatków na zadanie 
„Rozbudowa drogi powiatowej  

Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego  

w Stalowej Woli – etap I” do 
rzeczywistych kosztów 

wypłaconych odszkodowań  

700   Gospodarka mieszkaniowa  15 000,00  

 70095  Pozostała działalność  15 000,00 Pomoc finansowa w kwocie 

15 000,- dla Gminy Zaklików 

na dofinansowanie 

termomodernizacji budynku 

użyteczności publicznej w 

miejscowości Goliszowiec 

  

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

 15 000,00 

750   Administracja publiczna  4 100,00 Zwiększenie o kwotę 4 100,- 

na zakup nagród dla laureatów  

II Międzywojewódzkiego 

Konkursu Wiedzy „Poznaj 

Prawo Budowlane” 

zawodowych 

 75095  Pozostała działalność   4 100,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  4 100,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

 20 000,00  

 75412  Ochotnicze straże pożarne  20 000,00 Pomoc finansowa w kwocie 

20 000,- dla Gminy Pysznica 

na dofinansowanie zakupu 

terenowego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla 

OSP w Jastkowicach 
 

  6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

 20 000,00 

757   Obsługa długu publicznego 135 100,00  Zmniejszenie o kwotę  

135 100,-  w planie wydatków 

z tytułu spłaty kredytów 

poręczonych przez powiat, 

zaciągniętych w roku 2006 

i 2013 przez SP ZZOZ 

Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny w Stalowej 

Woli                                              

 75704 

 Rozliczenia z tytułu poręczeń i 

gwarancji udzielonych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego 

135 100,00  

  
8030 Wypłaty z tytułu krajowych 

poręczeń i gwarancji 

135 100,00  

801   Oświata i wychowanie  317 670,00 1 120 860,00  

 80115  Technika   545 000,00 Zwiększenie o kwotę  

545 000,- w planie wydatków 

w wyniku korekty zadań 

oświatowych: 

ZS Nr 1 – 165 000,- 

ZS Nr 2 – 250 000,- 

CEZ      – 130 000,- 

  

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

 545 000,00 

 80116  Szkoły policealne 300 150,00  Zmniejszenie o kwotę  

300 150,- planu dotacji  

dla  szkół prowadzonych przez 

Ratio sp. z o.o. w wyniku 

korekty zadań oświatowych: 

Medyczna Szkoła Policealna 

                              – 231 300,- 

Szkoła Policealna –   68 850,-  

 

 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 

300 150,00  

 80117  Branżowe szkoły I i II stopnia  115 000,00 Zwiększenie o kwotę  
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 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

 115 000,00 115 000,- w planie wydatków 

w wyniku korekty zadań 

oświatowych: 

ZS Nr 1 – 50 000,- 

CEZ      – 65 000,- 

 80120  Licea ogólnokształcące 17 520,00 326 900,00  

  

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 

17 520,00  Zmniejszenie o kwotę  

17 520,- planu dotacji w 

wyniku korekty zadań 

oświatowych, dla LO - szkoły 

prowadzonej przez Ratio  

sp. z o.o.  

 

 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

publicznej jednostki systemu oświaty 

prowadzonej przez osobę  prawną inną 

niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub przez osobę fizyczną  

 216 900,00 Zwiększenie o kwotę 

216 900,- w planie dotacji 

dla KLO, w wyniku korekty 

zadań oświatowych 
 

 

 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

 110 000,00 Zwiększenie o kwotę  

110 000,- w planie wydatków 

w wyniku korekty zadań 

oświatowych: 

ZS Nr 2  –   50 000,- 

CKZ i U –   60 000,- 

 
80140  Placówki kształcenia ustawicznego i 

centra kształcenia zawodowego 
 65 000,00  

 

 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

 65 000,00 Zwiększenie o kwotę  

65 000,- w planie wydatków 

CEZ w wyniku korekty zadań 

oświatowych 

 

80152  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w szkołach innego 

typu, liceach ogólnokształcących, 

technikach, szkołach policealnych, 

branżowych szkołach I i II stopnia i 

klasach dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej prowadzonych w 

branżowych szkołach I stopnia oraz 

szkołach artystycznych  

 53 960,00 Zwiększenie w planie 

wydatków o kwotę 53 960,-  

w wyniku korekty zadań 

oświatowych w zespołach 

szkół prowadzonych przez 

powiat stalowowolski  

 
 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

 53 960,00  

 80195  Pozostała działalność  15 000,00 Zwiększenie w planie wydatków  
o kwotę 15 000,- na audyt 

energetyczny i monitorowanie 

wskaźników efektów wykonanej 
termomodernizacji obiektów 

oświatowych  

  

4300 Zakup usług pozostałych    15 000,00 

853     
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

100 000,00 50 000,00  

 

85311   

Rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 

50 000,00 Zwiększenie planu dotacji  

o kwotę 50 000,- dla 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Szczególnej Troski „Nadzieja”   

w Stalowej Woli prowadzącego 
Warsztat Terapii Zajęciowej  na 

podstawie umowy Nr 1/2003 

z 25-11-2003 roku; środki 
przeznacza się na bieżące wydatki 

związane z remontem kotłowni  

 

 

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych  

 50 000,00 

 85333  Powiatowe urzędy pracy 100 000,00  Zmniejszenie w planie 

wydatków PUP o kwotę 

100 000,- w wyniku niższych 

kosztów wynagrodzeń 
  

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

100 000,00  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 80 000,00 163 910,00  
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 85404  Wczesne wspomaganie  23 200,00 Zwiększenie o kwotę  

23 200,- w planie dotacji dla  

N ZOZ ORDN, Ośrodek 

Rewalidacyjno – 

Wychowawczy prowadzony 

przez Stowarzyszenie Na 

Rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Szansa” 

Stalowa Wola 

ul. Czarnieckiego 3, w wyniku 

korekty zadań oświatowych 

wczesnego  wspomagania 

  

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 

 23 200,00 

 85410  Internaty i bursy szkolne 80 000,00   

  
4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 

20 000,00  Zmniejszenie w planie wydatków 

ZPO-W o kwotę 80 000,-  
w wyniku niższych kosztów 

osobowych placówki oraz kosztów 

funkcjonowania bursy 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00  

  4220 Zakup środków żywności  40 000,00  

 85419 
 Ośrodki rewalidacyjno – 

wychowawcze  
 140 710,00 Zwiększenie o kwotę  

140 710,- w planie dotacji dla       

NZOZ ORDN ORW prowadzony 

przez Stowarzyszenie ”Szansa” 

Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3, 

w wyniku korekty zadań 

oświatowych - nauczanie dzieci, 
zajęcia rewalidacyjne  

  

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty 

 140 710,00 

855   Rodzina  308 963,00 8 963,00   

 85508  Rodziny zastępcze 207 459,00 7 459,00  

 

 3110 Świadczenia społeczne 200 000,00  Zmniejszenie w planie wydatków 

PCPR o kwotę 200 000,- 

w wyniku niższych kosztów 
świadczeń na rzecz dzieci  

w rodzinach zastępczych 

  

2320 Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego  

7 459,00 7 459,00 Przeniesienie w planie dotacji 

dla powiatów na pokrycie 

wydatków na opiekę  

i wychowanie dzieci z rodzin 

zastępczych poprzez: 

zmniejszenie o 7 459,- z tego: 

-sandomierski  – 7 364,- 

-brzozowski     –      95,- 

zwiększenie o 7 459 z tego: 

-tarnobrzeski –  4 098,- 

-mielecki       –     181,- 

-miński          –     500,- 

-buski            –   2 680,- 

 85510 
 Działalność placówek 

opiekuńczo – wychowawczych  

101 504,00 1 504,00  

 
 

  

2320 Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego  

1 504,00 1 504,00 Przeniesienie w planie dotacji 

dla powiatów na pokrycie 

wydatków na opiekę  i 

wychowanie dzieci z placówek 

opiekuńczo – wychowawczych 

poprzez: 

zmniejszenie o 1 504, -dla 

-tarnobrzeskiego 

zwiększenie o 1 504,- dla  

-krośnieńskiego        

  

4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
100 000,00  Zmniejszenie w planie wydatków 

o 100 000,- Domu Dziecka  

ul. Podleśna w Stalowej Woli  
o kwotę 100 000,- w wyniku 

niższych kosztów wynagrodzeń 

   Razem wydatki  1 156 986,70 1 382 833,00  

                                                                

§ 3 
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W uchwale budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2020 Nr XIV/111/2019 z dnia  

16 grudnia 2019 roku z późn. zm., § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„6.2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  

         w wysokości 572 000,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony     

         środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 572 000,- zł 

             - jak w tabeli nr 4” 

                                                                                                                            

   Tabela nr 4 
Dział Rozdział § Nazwa Kwota  

1 2 3 4 5 

Dochody bieżące 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 572 000,- 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 572 000,- 

  0690 Wpływy z różnych opłat 572 000,- 

                             Razem dochody 572 000,- 

                                                                                                                 Wydatki bieżące  

750   Administracja publiczna 35 000,- 

 75020  Starostwa powiatowe 35 000,- 

  4270 Zakup usług remontowych 35 000,- 

   
Dofinansowanie remontów w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Podleśnej 15 w zakresie 

wydatków termomodernizacyjnych (art.400a ust. 1 pkt 21) 
35 000,- 

801   Oświata i wychowanie 15 000,- 

 80195  Pozostała działalność  15 000,- 

  4300 Zakup usług pozostałych 15 000,- 

   
Audyt energetyczny i monitorowanie wskaźników efektów wykonanej termomodernizacji obiektów 
oświatowych (art.400a ust. 1 pkt 21) 

15 000,- 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 230 000,- 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 230 000,- 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  80 000,- 

  
 

 

 

edukacja ekologiczna  (  art.400a ust. 1 pkt 32 i 42) w tym: 

- zakup nagród na konkursy 
- program „Drzewko za makulaturę” VIII edycja  

- zakup umundurowania i wyposażenia dla powiatowej społecznej straży rybackiej 

80 000,- 
 

  4300 Zakup usług pozostałych 150 000,- 

   

edukacja ekologiczna   (art.400a ust. 1 pkt. 25 i 32) w tym: 

-dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży - zakup usług transportowych i innych usług  

-szkolenie dla pszczelarzy z terenu powiatu stalowowolskiego w zakresie gospodarki pasiecznej,  
  ekologicznego rolnictwa (wyjazd studyjny,  konferencja, kiermasz produktów pszczelich) 

  VII Forum Pszczelarskie   

-kampania  edukacyjna na rzecz ochrony powietrza na terenie powiatu stalowowolskiego (audycje  
  radiowe i telewizyjne) 

-I konferencja „Łowiectwo a zarzadzanie środowiskiem” 

-sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu 

145 000,- 

   gospodarka odpadami powypadkowymi (art.400a ust. 1 pkt 7) 5 000,- 

                             Razem wydatki bieżące  280 000,- 

                                                                                                            Wydatki majątkowe 

700   Gospodarka mieszkaniowa 15 000,- 

 70095  Pozostała działalność 15 000,- 

  
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
15 000,- 

   
Dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w miejscowości Goliszowiec 

 (art.400a ust. 1 pkt 21) 
15 000,- 

851   Ochrona zdrowia 247 000,- 
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 85111  Szpitale ogólne 167 000,- 

  6220 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 
167 000,- 

   
Dofinansowanie modernizacji oddziałów w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym  

w Stalowej Woli  w zakresie wydatków termomodernizacyjnych (art.400a ust. 1 pkt 21) 
167 000,- 

 85117  Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze  80 000,- 

  6220 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 80 000,- 

   
Dofinansowanie modernizacji budynku  Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli  
w zakresie wydatków termomodernizacyjnych (art.400a ust. 1 pkt 21) 80 000,- 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,- 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,- 

  6230 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych  jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

30 000,- 

   
Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem 

 i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (art.400a ust.1 pkt  8) 
30 000,- 

                  Razem  wydatki  majątkowe  292 000,- 

                 Ogółem wydatki 572 000,- 

 

§ 4 

 

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

  12 254 993,- zł w tym: 

  1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie                  2 938 051,- zł 

  2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie        9 316 942,- zł. 

 

2.Załącznik do uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2020 

   Nr XIV/111/2019  Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku  pn.   

  „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiat stalowowolskiego  

   w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                           
                        

                                                                        
  

 
 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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Załącznik do uchwały Nr XX/164/2020 

                                                                                                                                                                                     Rady Powiatu Stalowowolskiego  

                                                                                                                                                                                     z dnia 26 października 2020 r. 

 

 ZESTAWIENIE   PLANOWANYCH   KWOT   DOTACJI   UDZIELANYCH   Z   BUDŻETU  POWIATU  STALOWOWOLSKIEGO  W  2020 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 5 687 862,-  1 322 595,- 4 365 267,- 

600 60078 

§ 2710 

Powiat Przemyski 20 000,- art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym  oraz art. 216  ust. 2 pkt 5  i 

art. 220 ustawy o finansach publicznych 

 

Dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze 

drogowej, poczynionych przez nawałnice na terenie Powiatu Przemyskiego 

w dniach od  21-06-2020 roku do 24-06-2020 roku oraz od 26-06-2020 roku 

do 29-06-2020 roku 

20 000,-  

754 75412 

§ 2710 

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

 

Dofinansowanie zakupu  specjalistycznego wyposażenia lekkiego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lipie 

7 000,-  

755 75515 

§ 2360 

Fundacja „Masz prawo”  

39-400Tarnobrzeg ul. 

Wyspiańskiego 4/82  

Zlecono zadanie 

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 organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność pożytku publicznego 

 128 040,- 

851 85117 

§ 2800 

Zakład Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczy SP ZOZ  

ul. Dąbrowskiego 5 

Stalowa  Wola 

 

299 000,- 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   

299 000,- - 
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852 85202 

§ 2580 

 

Zgromadzenie Sióstr 

Opatrzności Bożej  

w Grodzisku 

Mazowieckim  

ul. Okrężna 33 

 

1 138 027,- 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                              – 1 123 027,-. 

 

Dofinansowanie remontu ogrodzenia ze środków pomocy finansowej Gminy 

Zaklików                                                                                                 – 15 000,-. 

 

Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej prowadzi DPS w Irenie dla 76 

kobiet na podstawie umowy Nr 2/15/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-

2016 roku do 31-12-2020 roku. 

- 1 138 027,- 

852 85205 

§ 2820 

Ruch Pomocy 

Psychologicznej 

„Integracja” 

w Stalowej Woli 

ul. Polna 18 

15 200,- 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 umowa Nr 1/20/PS –SOWiIK 

/PK-E z 19-12-2019 roku           

- 15 200,- 

852 85220 

§ 2820 

Ruch Pomocy 

Psychologicznej 

„Integracja” 

w Stalowej Woli 

ul. Polna 18 

-prowadzenie placówki    

w Stalowej Woli  

ul. Polna 18 

620 000,-  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 do 31-12-2024  

- 620 000,- 

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” )                                            – 5 500,- 

-Rehabilitacja dzieci i młodzieży  z zaburzeniami sensorycznymi 

(Stowarzyszenie „Nadzieja”)           –2 500,- 

-Rehabilitacja osób niewidomych (Polski Związek Niewidomych Okręg 

Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli)     – 7 000,- 

- Wyjazd zdrowotno – integracyjny w góry dla osób niepełnosprawnych 

Można żyć inaczej. (Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła  

w Stalowej Woli)                                                                             – 9 000,-  

-Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo (Stowarzyszenie 

„SONIR”)                                                                             – 10 000,- 

 34 000,- 
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855 85508 

§ 2320 

Gmina Warszawa –     12 624 

Gmina Krosno –         27 345 

Gmina Tarnobrzeg –   28 834       

Powiat tarnobrzeski – 75 282 

Powiat rycki             –  8 328         

Powiat mielecki     –   18 821 

Powiat kraśnicki    –   12 624           

Powiat miński –          13 124                    

Powiat sandomierski- 17 884 

Powiat niżański      –    8 328   

Powiat krośnieński –  12 624 

Powiat leski –             21 600 

Powiat malborski –       8 328 

Powiat janowski –      37 872 

Powiat buski –            39 828 

Powiat brzozowski –  38 993 

382 439,- 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 

382 439,- - 

855 85510 

§ 2320 

Powiat leżajski     –       4 288 

Powiat krośnieński –   71 815   

Powiat niżański      – 140 448                              

Powiat tarnobrzeski –189 354 

Gmina Tarnobrzeg  –   89 396 

Powiat janowski –       38 790 

Powiat kolbuszowski – 50 065     

584 156,- 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   

584 156,- - 

855 85510 

§ 2820 

Towarzystwo Pomocy  

im. św. Brata Alberta, 

Koło w Stalowej Woli  

ul. ks. J. Popiełuszki 4 

 

1 800 000,- 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. 

 

Dotacja naliczona dla 28 wychowanków Domu Dziecka pn. 

OCHRONKA prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. 

Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli- zadanie realizowane na 

podstawie  umowy Nr1/15/WRiSPZ-DDO  obowiązującej od 01-01-

2016 roku do 31-12-2020 roku 
 

 

 

 

 

 

- 1 800 000,- 
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855 85510 

§ 2820 

Stowarzyszenie Opieki 

nad Dziećmi „ Oratorium” 

w Stalowej Woli  

ul. Ofiar Katynia 57 

610 000,- 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 –  520 000,-; 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 –  90 000,-; zadanie zlecone do 

realizacji umową Nr 4/19/ WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku 

do 31-12-2023 roku 
 

- 610 000,- 

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,- 



11 

 

             Dotacje podmiotowe 5 040 131,-  118 456,- 4 921 675,- 

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 

( Ewa Piechowska, Kielce  
 ul. J. Ch. Paska 12/47) 

 od 06-03-2020 roku Ratio sp. 

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

 

 

 

167 008,- 

79 717,- 

 

958 068,- 

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

oświatowych 

 
Nauczanie 29 uczniów, system zaoczny dla dorosłych. Od września 2020r. – 41 uczniów. 

Nauczanie 63 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Od września 2020r. – 36 uczniów. 

                                                                                                               

Nauczanie 168 uczniów policealnego studium dziennego, szkoła dla dorosłych.  

Od września 2020r. – 149 uczniów. 

  

 
167 008,- 

79 717,- 

 

958 068,- 

 80120 

§ 2540 

 

95 816,- 

 

Nauczanie 92 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.  

Od września 2020r. – 62 uczniów. 

  
95 816,- 

801  80120 

§ 2590 

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 

Stalowa Wola,  

ul. Podleśna 4 

 

 – organ prowadzący  

Diecezja   Sandomierska 

Sandomierz 

ul. Mariacka 7 

744 565,- art.25 ust.1 i 5  ustawy z 27 października  2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych 

 

Nauczanie 49 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła 

młodzieżowa. Od września 2020r. – 69 uczniów. 

 

- 744 565,- 

801 80120 

§ 2540 

 

 

Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące  

Stalowa Wola,  

ul. Kwiatkowskiego 27 

 

 

 – organ prowadzący  

Społeczne Stowarzyszenie 

Edukacyjno – Oświatowe 

Ergo 

 

868 250,- 

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

oświatowych 

 
 

Nauczanie 18 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła 

młodzieżowa. Od września 2020r. – 17 uczniów. 

 

-  

868 250,- 
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853 85311 

§ 2310 

Gmina Stalowa Wola  113 900,- 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 

113 900,- - 

853 85311 

§ 2320 

Powiat Tarnobrzeski 4 556,- 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 

4 556,- - 

853 85311 

§ 2580 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

„Szansa”  Stalowa Wola 

ul. Czarnieckiego 3 

91 120,-  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  

- 91 120,- 

853 85311 

§ 2580 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Na Rzecz 

Osób Szczególnej Troski 

„Nadzieja”  

Stalowa Wola  

ul. Hutnicza 14 

152 510,-  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 w wysokości 

152 510,-, z tego na remont kotłowni 50 000,-. 

- 152 510,- 

854 85404 

§ 2540 

N ZOZ ORDN,  

Ośrodek Rewalidacyjno – 

Wychowawczy 

prowadzony przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

„Szansa” Stalowa Wola 

ul. Czarnieckiego 3 

 

 

377 725,- 

 

 

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

oświatowych 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju  dziecka – naliczenie dla 74 dzieci 

Od września 2020r. – 61dzieci. 

 

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci 

i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – 

naliczenie dla 23  uczniów. Od września 2020r. – 26 uczniów. 

-  

 

377 725,- 

85419 

§ 2540 

1 386 896,- 1 386 896,- 

Razem bieżące 10 727 993,-  1 441 051,- 9 286 942,- 
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                                                                                                              Majątkowe 
700 70095 

§ 6300 

Gmina Zaklików 15 000,- art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym 

 

Dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  

w miejscowości Goliszowiec 

15 000,- - 

754 75412 

§ 6300 

Gmina Zaklików 23 000,- art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym 

 

Dofinansowanie zakupu  specjalistycznego wyposażenia lekkiego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lipie 

23 000,- - 

754 75412 

§ 6300 

Gmina Radomyśl nad 

Sanem 

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

 

Dofinansowanie zakupu  średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego  

z wyposażeniem dla OSP w Antoniowie 

50 000,- - 

754 75412 

§ 6300 

Gmina Pysznica 20 000,- art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym 

 

Dofinansowanie zakupu terenowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 

OSP w Jastkowicach 
 

20 000,- - 

851 

 

85111 

§ 6220 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Powiatowy 

Szpital Specjalistyczny 

ul. Staszica 5 

Stalowa Wola 

696 000,- 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 zadania pn. „Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale 

Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem 

Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych” 

 

696 000,- - 

851 85117 

§ 6220 

Zakład Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczy SP ZOZ  

ul. Dąbrowskiego 5 

Stalowa  Wola 

 

420 000,- 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: 

- kolejnego etapu informatyzacji placówki –110 000,- 

- systemu oddymiania                                – 190 000,- 

- zakupu sprzętu specjalistycznego           –   40 000,- 

-modernizacja szybu windowego              –   80 000,- 

420 000,- - 
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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,- 

Razem majątkowe  1 527 000,-  1 497 000,- 30 000,- 

            OGÓŁEM    DOTACJE                                                                             12 254 993,-  2 938 051,- 9 316 942,- 
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UZASADNIENIE 
Dochody 
I. Zwiększenie ogółem o kwotę 266 100,- z tego: 

1) darowizny pieniężne na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy   

   „Poznaj Prawo Budowlane” dla uczniów szkół zawodowych – 4 100,- 

2) pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola  na dofinansowanie remontu kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej  

    prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”  w Stalowej Woli – 50 000,- 

3) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 212 000,- 

 

I. Zmniejszenie o kwotę 40 253,70  z tytułu pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zadania pn.  

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I” do kwoty rzeczywistych wydatków w 

roku 2020, poniesionych na wypłatę odszkodowań właścicielom nieruchomości. 

 

Wydatki 

I. Zwiększenie ogółem o kwotę 1 382 833,- z tego: 

1) pomoc finansowa dla Gminy Zaklików na dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej 

     w miejscowości Goliszowiec  – 15 000,- 

2) zakup nagród dla laureatów II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane”  – 4 100,- 

3) pomoc finansowa dla Gminy Pysznica na zakup terenowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP  

    w Jastkowicach – 20 000,- 

4) finansowanie wydatków szkół w związku z korektą zadań oświatowych 1 105 860,-: 

 ZS Nr 1   – 215 000,-                              KLO – 216 900,- 

ZS Nr 2   – 300 000,-                              na specjalna organizację nauki w zespołach szkół 53 960,-  

CEZ        – 260 000,- 

CKZ i U  –  60 000,- 

5) audyt energetyczny i monitorowanie wskaźników efektów wykonanej termomodernizacji obiektów oświatowych – 15 000,- 

6) dotacja  dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”  w Stalowej Woli prowadzącego Warsztat  

    Terapii Zajęciowej, na bieżące wydatki związane z remontem kotłowni – 50 000,- 

7) dotacja w związku z korektą zadań oświatowych w kwocie 163 910,- dla  N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno –  

     Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie „Szansa” w Stalowej Woli, z tego : 

 wczesne wspomaganie –   23 200,-                     zajęcia rewalidacyjne   – 140 710,- 

8) dotacja dla powiatów na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z rodzin zastępczych – 7 459,-   

9) dotacja dla powiatów na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci placówkach opiekuńczo – wychowawczych  – 1 

504,-.   

 

II. Zmniejszenie o kwotę 1 156 986,70 z tego: 

1) dofinansowania zadania pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I”  

     do kwoty rzeczywistych wydatków w roku 2020, poniesionych na wypłatę odszkodowań właścicielom  

      nieruchomości – 40 253,70   

2) w planie wydatków ZDP w wyniku niższych kosztów utrzymania i remontów dróg – 175 000,- 

3) w planie wydatków z tytułu spłaty kredytów poręczonych przez powiat, zaciągniętych w roku 2006 i 2013 przez  

    Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli – 135 100,-                                              

4) dotacji dla szkół prowadzonych przez Ratio sp.z o.o. w wyniku korekty zadań oświatowych ogółem 317 670,-,  

     z tego: LO – 17 520,-      PS – 68 850,-    MSP – 231 300,-  

5) w planie wydatków ZDP w wyniku niższych kosztów wynagrodzeń, oszczędności na odprawach – 100 000,- 

6) w planie wydatków ZPO-W w wyniku niższych kosztów osobowych i funkcjonowania bursy – 80 000,- 

7) w planie wydatków PCPR w wyniku niższych kosztów świadczeń na rzecz dzieci w rodzinach zastępczych – 200 000,- 

8) dotacja dla powiatów na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z rodzin zastępczych – 7 459,-   

9) dotacja dla powiatów na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci placówkach opiekuńczo –wychowawczych  – 1 

504,-   

10) w planie wydatków DD w Stalowej Woli ul. Podleśna  w wyniku niższych kosztów osobowych – 100 000,-. 

 

Zaktualizowano plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną 

środowiska i gospodarką wodną: 

1) wpływy z opłat zwiększono o kwotę 212 000,- 

2) wydatki zwiększono o kwotę 212 000,- z tego: 
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              -audyt energetyczny i monitorowanie wskaźników efektów wykonanej termomodernizacji obiektów oświatowych – 

15 000,-   

              -dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w miejscowości Goliszowiec – 15 000,- 

              -dofinansowanie modernizacji oddziałów w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli  w 

zakresie  

               wydatków termomodernizacyjnych – 167 000,- 

             -dofinansowanie modernizacji budynku  ZPO w Stalowej Woli  w zakresie wydatków termomodernizacyjnych – 

15 000,-. 

 

Załącznik o dotacjach  „ Zestawienie planowanych  kwot dotacji  udzielanych z budżetu  powiatu  stalowowolskiego w 2020 

roku”   

został zaktualizowany.   

  

 

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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