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Uchwała Nr VIII/74/2015 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 25 września 2015 roku 

 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2015 rok 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.), art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku            

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku,  poz. 885  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  10 000,- 

 60014  Drogi publiczne powiatowe  10 000,- 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  10 000,- 

   

z tego  

wpłaty ubezpieczycieli tytułem zwrotu kosztów usuwania odpadów 

powypadkowych na drogach powiatowych 

 10 000,- 

750   Administracja publiczna   130 433,- 

 75020  Starostwa powiatowe  125 805,- 

  0690 Wpływy z równych opłat   40 000,- 

   

z tego  

opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych 

z drogi 

 40 000,- 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  85 805,- 

  

 z tego  

wpływy z Funduszu Pracy na  wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu 

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Starostwie 

 85 805,- 

 75095  Pozostała działalność   4 628,- 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  4 628,- 

  
 z tego  

wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów  wspólnej organizacji dnia 

samorządowca  

 4 628,- 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  1 500,- 

 75495  Pozostała działalność  1 500,- 

  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   1 500,- 

   z tego  

zwiększenie z tytułu darowizn pieniężnych osób prawnych i fizycznych na 

zadania powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony 

przeciwpożarowej 

 1 500,- 

756   

  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

 90 000,- 

 75618 
 Wpływy z innych opłat  stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

 90 000,- 

  

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych  ustaw        

-   opłaty za zajęcie pasa drogowego (ZDP) 

 90 000,- 
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758   Różne rozliczenia  853 719,- 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego  

 20 000,- 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  
– dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej w szkołach/placówkach które mają zagwarantowane 

godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy- Minister  Finansów 

ST4.4750.217.15.6p z 17-07-2015 roku 

 20 000,- 

 75814  Różne rozliczenia finansowe  833 719,- 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  833 719,- 

   z tego  

rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące projektu RCTNTW 

 – zmiana klasyfikacji budżetowej 

 728 950,- 

   rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące projektu „Staże i praktyki zagraniczne 

dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”  Program  „Leonardo 

da Vinci” ( ZSP Nr 3) – zmiana klasyfikacji budżetowej 

 99 519,- 

   rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące projektu ,,Zasmakuj się w Powiecie 

Stalowowolskim” 
 5 250,- 

801   Oświata i wychowanie 828 469,-  

 80130  Szkoły zawodowe 99 519,-  

  2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w paragrafie 205 

99 519,-  

   z tego  

rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące projektu „Staże i praktyki zagraniczne 

dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”  Program  „Leonardo 

da Vinci” ( ZSP Nr 3) – zmiana klasyfikacji budżetowej 

99 519,-  

 80140  Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania zawodowego 

728 950,-  

  6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich  

728 950,-  

   z tego  

rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące projektu RCTNTW – zmiana 

klasyfikacji budżetowej 

728 950,-  

851   Ochrona zdrowia  4 000,- 

 85195  Pozostała działalność  4 000,- 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  4 000,- 

 
  z tego  

zwiększenie z tytułu wpłaty PZU Życie SA na dofinansowanie zadania 

prewencyjnego – zakupu defibrylatora automatycznego AED 

 4 000,- 

852     Pomoc społeczna  7 845,- 
 85202  Domy pomocy społecznej  2 000,- 
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   2 000,- 
 

 

 z tego  

zwiększenie z tytułu darowizn  pieniężnych na rzecz mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

 2 000,- 

 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie  5 845,- 
  0970 Wpływy z różnych dochodów  5 845,- 
 

 
 z tego  

wpływy z Funduszu Pracy na  wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu 

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w PCPR 

 5 845,- 
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900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 000,-  

 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 

250 000,-  

  0690 Wpływy z różnych opłat 250 000,-  

 
 

 z tego  

zmniejszenie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska  

w wyniku ograniczenia środków z redystrybucji FOŚ 

250 000,-  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   14 300,- 
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury  14 300,- 
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   2 000,- 
 

 
 z tego  

zwiększenie z tytułu darowizn pieniężnych osób prawnych  na organizację 

XVI Dożynek Powiatu Stalowowolskiego 

 2 000,- 

  0970 Wpływy z różnych dochodów  12 300,- 
 

 
 z tego  

zwiększenie z tytułu odpłatności za udostępnienie  miejsca na reklamę firmy 

podczas XVI Dożynek Powiatu Stalowowolskiego 

 12 300,- 

   Razem dochody  1 078 469,- 1 111 797,- 

 

§ 2 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu stalowowolskiego poprzez:                                                                    

Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie  Zwiększenie  Tytuł zmiany 

600   Transport i łączność  100 000,- Zwiększenie planu wydatków ZDP   
o kwotę 100 000,- na wykonanie 

remontów na drogach powiatowych  60014  Drogi publiczne powiatowe  100 000,- 

  4270 Zakup usług remontowych  100 000,- 

750   Administracja publiczna   20 801,-  

 75020  Starostwa powiatowe   16 173,- Zwiększenie w planie wydatków o 
kwotę 16 173,- na zakup usług  

holowania i parkowania pojazdów 

usuniętych z drogi   
4300 Zakup usług pozostałych  16 173,- 

 75095  Pozostała działalność   4 628,- Zwiększenie w planie wydatków 

o kwotę 4 628,- na działania 

w zakresie promocji powiatu   4300 Zakup usług pozostałych  4 628,- 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

 1 500,- Wpłata w wysokości 1 500,- na 

Fundusz Wsparcia Policji na 

wykonanie sztandaru dla Komendy 
Powiatowej Policji w Stalowej Woli 

oraz  organizację Wojewódzkich 
Obchodów Święta Policji  

 75404  Komendy wojewódzkie Policji  1 500,- 

  3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  1 500,- 

757   Obsługa długu publicznego 592 600,-   

 75702  Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

300 000,-  Zmniejszenie planu wydatków o 

kwotę 300 000,- z tytułu 

obniżenia stóp procentowych dla 

kredytów długoterminowych 

zaciągniętych przez powiat w 

latach ubiegłych 

  8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą 

długu publicznego  

300 000,-  

 75704  Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego 

292 600,-  Zmniejszenie planu wydatków  

o kwotę 292 600,- z tytułu spłaty 

kredytów zaciągniętych w latach 

2006, 2012 i 2013 przez SP 

ZZOZ Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny, poręczonych 

przez powiat  

  8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  292 600,-  

801   Oświata i wychowanie 24 673,- 408 673,-  

 80102  Szkoły podstawowe specjalne 3 174,- 9 064,-  
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5 890,- Zwiększenie planu wydatków ZS  

Nr 6 o kwotę 5 890,- na zakup 

wyposażenia do gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej 

  4270 Zakup usług remontowych 3 174,-  Przeniesienie w planie wydatków 

kwoty 3 174,- w związku ze 

zmianą klasyfikacji kosztów 

poniesionych dla zadania pn. 

„Kompleksowa 

termomodernizacja obiektów 

oświatowych będących 

własnością powiatu 

stalowowolskiego” – dotyczy 

budynku ZS Nr 6 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 3 174,- 

 80120  Licea ogólnokształcące   5 880,- Zwiększenie planu wydatków 

ZSO o kwotę 5 880,- na zakup 

wyposażenia do gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5 880,- 

 80130  Szkoły zawodowe 11 000,- 393 729,-  

   4210 Zakup materiałów i wyposażenia  8 230,- Zwiększenie planu wydatków na 

zakup wyposażenia do gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej: 

-ZSP Nr 3  – 5 880,- 

-CEZ          – 2 350,- 

  4270 Zakup usług remontowych 11 000,-  Zmniejszenie w planie wydatków 

o kwotę 11 000,- w związku ze 

zmianą klasyfikacji kosztów 

wykonania  dokumentacji 

projektowej „Budowy orlika 

lekkoatletycznego przy ZSP 

Nr 2” (przeniesienie do rozdziału 

92695  § 6050) 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

 385 499,- Zwiększenie w planie wydatków o 

kwotę 385 499,-  na zadania : 

- pn. „Rozbudowa łącznika i 
przebudowa pomieszczeń w budynku 

ZSP Nr 3 w Stalowej Woli”  -

285 499,- (plan w Starostwie 
Powiatowym) 

-  pn. „Utworzenie ogrodu 

dydaktyczno – rekreacyjnego przy 
ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” 

(zaplanowano zadanie wieloletnie 

finansowane ze środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska) – 

100 000,- 

 80195  Pozostała działalność 10 499,-  Zmniejszenie w planie wydatków 

o kwotę 10 499,- w związku ze 

zmianą klasyfikacji kosztów 

wykonania  dokumentacji 

projektowej zadania pn. 

„Rozbudowa łącznika   

i przebudowa pomieszczeń  

w budynku ZSP Nr 3 w Stalowej 

Woli” 

  4270 Zakup usług remontowych 10 499,-  

851   Ochrona zdrowia 200 000,- 589 805,-  

 85111  Szpitale ogólne  573 283,- Zwiększenie w planie wydatków 

o kwotę 573 283,-  na pokrycie 

ujemnego wyniku  SP ZZOZ 

Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej 

Woli za 2014 rok 

  4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

 573 283,- 

 85117  Zakłady opiekuńczo – lecznicze i 

pielęgnacyjno - opiekuńcze 
 12 522,-  
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  4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

 12 522,- Zwiększenie w planie wydatków 

o kwotę 12 522,-  na pokrycie 

ujemnego wyniku Zakładu 

Pielęgnacyjno – Opiekuńczego  

SP ZOZ w Stalowej Woli za 2014 

rok 

 85195  Pozostała działalność 200 000,- 4 000,-  

  4300 Zakup usług pozostałych 200 000,-  Zmniejszenie w planie wydatków 

o kwotę 200 000,- 

i przeznaczenie na pokrycie 

ujemnego wyniku samodzielnych 

publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, dla których powiat 

jest organem tworzącym 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
 4 000,- Zwiększenie w planie wydatków o 

kwotę 4 000,- na dofinansowanie 

zakupu defibrylatora automatycznego 

AED w ramach akcji „Stalowa Wola 

dla serca” 

852    Pomoc społeczna  221 964,- 30 551,-  

 85201  Placówki opiekuńczo - wychowawcze 29 478,- 1 011,- Odpłatność dla powiatów za pobyt 
dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych w tym: 

1)zmniejszenie o kwotę 29 478,- 
 z tego: 

-leżajski – 12 906,- 

-niżański – 16 572,- 

2)zwiększenie o kwotę 1 011,- 

 z tego: 

-przemyski – 142,- 

-rzeszowski – 631,- 

-tarnobrzeski – 238,- 

  

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego  

29 478,- 1 011,- 

 85202  Domy pomocy społecznej 185 486,- 2 000,-  

  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia  2 000,- Zwiększenie w planie wydatków DPS 

w Stalowej Woli o kwotę 2 000,- 

na zakup materiałów 

 

 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

185 486,-  Zmniejszenie w planie wydatków o 

kwotę 185 486,- w związku z 
przesunięciem terminu realizacji 

zadania pn. „Przebudowa instalacji 
cieplnej wody w oparciu o 

zastosowanie kolektorów 

słonecznych”  w DPS  
w Stalowej Woli na następne lata 

 85204  Rodziny zastępcze 7 000,- 21 695,-  

 

 

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego  

7 000,- 21 695,- Odpłatność dla powiatów za pobyt 

dzieci w rodzinach zastępczych  

w tym: 

1)zmniejszenie dla powiatu 

brzozowskiego o kwotę 7 000,- 
2)zwiększenie o kwotę 21 695,- 

 z tego powiat: 

-mielecki – 10 806,- 
-niżański –    4 759,- 

-tarnobrzeski – 6 130,- 

 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie  5 845,- Zwiększenie planu wydatków 

PCPR o kwotę  5 845,- na 

wynagrodzenia i składki ZUS 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  5 000,- 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  845,- 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  8 435,-  

 
85311 

 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 8 435,- Dofinansowanie kosztów 

działania WTZ w tym dla: 

 

 

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

 3 000,- Gminy Stalowa Wola – dla 50 

uczestników WTZ przy 

MOPS – 3 000,- 
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2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu  na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

 635,- Powiatu Tarnobrzeskiego – 

dla  3 uczestników WTZ przy 

OPS w Gorzycach – 635,- 

 

 

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 4 800,- Stowarzyszenia „Szansa” – dla 

35 uczestników WTZ – 2 100,- 

Stowarzyszenia „Nadzieja” – dla 

45 uczestników WTZ – 2 700,- 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

110 200,-  Zmniejszenie w planie 

wydatków o kwotę 110 200,- 

na zadania z zakresu ochrony 

środowiska, w związku z 

niższym wykonaniem 

dochodów z opłat 

 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 

110 200,-  

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 100,-  

  4300 Zakup usług pozostałych 82 100,-  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   12 000,- Zwiększenie w planie wydatków 

o kwotę 12 000,-  na organizację 

XVI Dożynek Powiatu 

Stalowowolskiego 

 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury  12 000,- 

  4300 Zakup usług pozostałych  12 000,- 

926   Kultura fizyczna 5 000,- 16 000,-  

 92695  Pozostała działalność 5 000,- 16 000,-  

  2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną 

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

 5 000,- Przeniesienie w planie wydatków 

kwoty 5 000,- z przeznaczeniem na 
pomoc finansową dla Gminy 

Zaleszany na wykonanie toru 

przeszkód na terenie boiska 
sportowego w Kępiu Zaleszańskim 

  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,-  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

 11 000,- Zwiększenie o kwotę 11 000,- w 

związku ze zmianą klasyfikacji 

kosztów wykonania  dokumentacji 
projektowej „Budowy orlika 

lekkoatletycznego przy ZSP  

Nr 2” (przeniesienie z rozdziału 
80130  § 4270) 

   Razem wydatki  1 154 437,- 1 187 765,-  

 

§ 3 

§ 6 ust .2 otrzymuje brzmienie: 

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

   w wysokości 550 000,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 550 000,- 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 550 000,- 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 550 000,- 

  0690 Wpływy z różnych opłat 550 000,- 

                             Razem dochody 550 000,- 

                                                                                                                 Wydatki bieżące  

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 309 800,- 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 309 800,- 
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  2830 
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 
60 000,- 

   
dotacje na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych planowane do zlecenia spółkom wodnym  
 (art.400a ust. 1 pkt 42) 

60 000,- 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  74 900,- 

   sprzątanie świata  ( art.400a ust. 1 pkt 32)   5 000,- 

   ochrona kasztanowców  (art.400a ust. 1 pkt 29)  2 000,- 

  
 

 
 

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

- zakup nagród na konkursy – 20 000,- 

- program „Drzewko za makulaturę” III edycja  - 25 948,- 
- kampania informacyjno – edukacyjna „Stop wypalaniu traw” –  5 000,- 

-wyposażenie na zajęcia z edukacji ekologicznej (konkursy, pikniki, gry, zabawy) – 16 952,- 

67 900,- 

 

  4300 Zakup usług pozostałych 174 900,- 

   

edukacja ekologiczna   (art.400a ust. 1 pkt. 25 i 32) w tym: 
- dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży - zakup usług transportowych i innych usług – 30 000,- 

-szkolenie dla pszczelarzy z terenu Powiatu Stalowowolskiego w zakresie gospodarki pasiecznej,  

ekologicznego rolnictwa (wyjazd studyjny, warsztaty, konferencja) II Forum Pszczelarskie  – 18 264,- 
-powiatowy konkurs fotograficzny „Ekologiczne skarby Powiatu Stalowowolskiego” ( nagrody) – 1200,- 

-kampania informacyjna na rzecz odnawialnych źródeł energii „kW przyrody – siła w naturze”  

( forum, szkolenie) – 4 400,- 

53 864,- 

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

   urządzanie i utrzymanie zieleni  (art.400a ust. 1 pkt 29) 15 000,- 

   wykonanie powiatowego programu ochrony środowiska (art.400a ust. 1 pkt 9) 10 403,- 

   wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów   (art.400a ust. 1 pkt 29)  94 633,- 

                             Razem wydatki bieżące  309 800,- 

                                                                                                            Wydatki majątkowe 

801   Oświata i wychowanie 100 000,- 

 80130  Szkoły zawodowe 100 000,- 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,- 

   

z tego 

 dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 

w Stalowej Woli” (art.400a ust. 1 pkt 29) 

100 000,- 

851   Ochrona zdrowia 100 200,- 

 85111   Szpitale ogólne 100 200,- 

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

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 
100 200,- 

   

z tego 

 dofinansowanie zadania utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – 
Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap      

-dotyczy wydatków związanych z termomodernizacją budynku  pawilonu diagnostyczno - zabiegowego  

 ( art.400a ust. 1 pkt 21) 

100 200,- 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,- 

 90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,- 

  6230 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych  jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
40 000,- 

   

z tego 

dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  
z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 

 (art.400a ust.1 pkt  8) 

40 000,- 

                  Razem  wydatki  majątkowe  240 200,- 

                 Ogółem wydatki 550 000,- 

 

§ 4 

 

Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez powiat w roku budżetowym do kwoty 

200 000,-zł. 
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§ 5 

 

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

   12 142 323,- zł w tym: 

  1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie                5 031 211,- zł 

  2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie      7 111 112,- zł. 

 

2.Załącznik do uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2015 Nr III/28/2014  

   Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku z późn. zm., pn. „Zestawienie  

   planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu stalowowolskiego w 2015 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 bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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                                                                                                                                                                           Załącznik do uchwały  Nr  VIII/74/2015 

                                                                                                                                Rady Powiatu Stalowowolskiego  

                                                                                                                          z dnia 25 września 2015 roku   

 ZESTAWIENIE   PLANOWANYCH   KWOT   DOTACJI   UDZIELANYCH   Z   BUDŻETU  POWIATU  STALOWOWOLSKIEGO  W  2015 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 5 213 154,-  1 484 272,- 3 728 882,-  

754 75404 

§ 3000 

Komenda Wojewódzka 

Policji 

47 151,- art. 13 ust 3 i ust 4f ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji 

 

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na dofinansowanie 

wykonania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli oraz 

pokrycie kosztów związanych z organizacją Wojewódzkich Obchodów 

Święta Policji w Stalowej Woli 

47 151,- - 

851 85111 

§ 2800 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Powiatowy 

Szpital Specjalistyczny 

ul. Staszica 5 

Stalowa Wola 

110 000,- art. 114 ust.1 pkt  7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
 

Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób 

wykonujących zawody medyczne – specjalizacja pielęgniarek – 110 000,-  

w tym pielęgniarstwa chirurgicznego – 55 000,- 

110 000,- - 

851 85117 

§ 2800 

Zakład Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczy SP ZOZ  

ul. Dąbrowskiego 5 

Stalowa  Wola 

 

156 200,- art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
 

Dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie 

pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” URP VI/46/07 

 z 30-03-2007 roku 

156 200,- - 

851 85195 

§ 2800 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Powiatowy 

Szpital Specjalistyczny 

ul. Staszica 5 

Stalowa Wola 

10 000,- art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
 

Dofinansowanie zadań „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w 

Powiecie Stalowowolskim” URP Nr XXVI/190/12 z 29-11-2012 roku  

–  wydanie biuletynu informacyjnego – 10 000,- 

 

 

10 000,- - 
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852 85201 

§ 2310 

Gmina Tarnobrzeg 26 153,- 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 dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 

innych gmin   

26 153,- - 

852 85201 

§ 2320 

Powiat leżajski     – 180 512,- 

Powiat krośnieński –125 947,-    

Powiat niżański       –  82 560,-                         

Powiat przemyski   –  76 878,-                 

Powiat rzeszowski  –  40 978,-       

Powiat tarnobrzeski     – 202 753,-     

709 628,- 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 dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 

innych powiatów   

709 628,- - 

852 85201 

§ 2820 

Towarzystwo Pomocy  

im. św. Brata Alberta,  

Koło w Stalowej Woli  

ul. ks. J. Popiełuszki 4 

1 557 000,- 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 30 wychowanków   

przebywających  w Domu Dziecka pn. OCHRONKA 

 – umowa nr 2/PS/2010  obowiązująca od 01.01.2011 roku – 31.12.2015 roku 

- 1 557 000,- 

 

852 85201 

§ 2820 

Stowarzyszenie Opieki 

nad Dziećmi „ Oratorium” 

w Stalowej Woli  

ul. Ofiar Katynia 57 

410 000,- 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 

 –  350 000,-  zadanie zlecone do realizacji umową Nr 2/13/WRiSPZ-PI od   

     01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku 

2)prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze 

   ponadgminnym –  60 000,- zadanie zlecone do realizacji umową  

   Nr 1/13/WRiSPZ-PWD od  01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku 

- 410  000,- 

852 85202 

§ 2580 

 

Zgromadzenie Sióstr 

Opatrzności Bożej  

w Grodzisku 

Mazowieckim  

ul. Okrężna 33 

 

1 151 282,- art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o  pomocy społecznej 

 
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 55 

mieszkanek domu pomocy społecznej umieszczonych na podstawie decyzji 

wydanych przed dniem 01-01-2004 roku. 

Umowa Nr 3/PS/2010 z 31-12-2010 roku zawarta ze Zgromadzeniem Sióstr 

Opatrzności Bożej na prowadzenie DPS w Irenie  dla 76 kobiet, obowiązuje od 

01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku  

- 1 151 282,- 
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852 85204 

§ 2310 

Gmina Warszawa 19 920,- 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 dzieci przebywających                      

w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 

19 920,- - 

852 85204 

§ 2320 

Gmina Krosno –        26 361,- 

Powiat brzozowski –   5 000,-          

Powiat kraśnicki    – 12 000,-           

Powiat mielecki     – 55 593,-     

Powiat miński        – 12 000,-                 

Powiat niżański      –12 679,-    

Powiat rycki             – 7 920,-        

Powiat tarnobrzeski –41890,- 

Powiat krośnieński – 14 400,- 

Powiat dębicki –       65 254,- 

Powiat sandomierski-24000,- 

277 097,- 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 dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 

277 097,- - 

852 85205 

§ 2820 

Ruch Pomocy 

Psychologicznej 

„Integracja” 

w Nisku 

ul. Słowackiego 4a/5 

4 800,- 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. 

Zadanie realizowane  na podstawie umowy nr 2/14/PS -SOWiIK/PK-E 

zawartej na okres od 01-01-2015 roku  do 31-12-2015 roku. 

- 4 800,- 

852 85220 

§ 2820 

Ruch Pomocy 

Psychologicznej 

„Integracja” 

w Nisku 

ul. Słowackiego 4a/5 

-prowadzenie placówki    

w Stalowej Woli  

ul. Polna 18 

465 000,-  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 3/14/PS – SOWiIK – 

zawartej na okres  od 01-01-2015 do 31-12-2019 roku 

- 465 000,- 

852 85220 

§ 2820 

Towarzystwo Pomocy  

im. św. Brata Alberta,  

Koło w Stalowej Woli  

ul. ks. J. Popiełuszki 4 

30 800,- art. 19 ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
 

Objęcie opieką pełnoletnich wychowanków domów dziecka w mieszkaniach 

chronionych na 8 miejsc oraz sprawowanie nad nimi nadzoru 

pedagogicznego – umowa nr 4/PS/2010  obowiązująca od 01-01-2011 roku  

do 31-12-2015 roku 

- 30 800,- 

853 85311 

§ 2310 

Gmina Stalowa Wola  85 200,- 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 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania 

środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym 

85 200,- - 
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853 85311 

§ 2320 

Powiat Tarnobrzeski 3 923,- 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 13 

maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom 
wojewódzkim i powiatowym 

3 923,- - 

853 85395 

§ 2360 

Zlecenie zadania na 

podstawie art.11 ust. 2 

ustawy o działalności 

pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

35 000,- art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 

Dofinansowanie działań na rzecz  osób niepełnosprawnych  zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 

 -Stowarzyszenie „Sonir” – 6 000,- 

-Polski Związek Niewidomych – 9 000,- 

-Stowarzyszenie „Florian” – 4 000,- 

-Stowarzyszenie „Nadzieja” – 16 000,- 

 35 000,- 

900 90019 

§ 2830 

Nabór wniosków na podstawie 

uchwały Nr XV/107/11 Rady 
Powiatu Stalowowolskiego z 28-

12-2011 roku  w sprawie 

określenia zasad udzielania  
dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Stalowowolskiego, 
trybu postępowania w sprawie 

udzielania  dotacji celowej, 

sposobu jej rozliczania,  dla 

spółek wodnych  

60 000,- art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy  Prawo ochrony środowiska oraz art. 164 ust.5 

ustawy Prawo wodne 

 
Dofinansowanie  zadań z zakresu zaspokajania potrzeb 

gospodarowania wodami -  konserwacja urządzeń melioracji 

szczegółowych – planowane zlecenie zadania spółkom wodnym  

- 60 000,- 

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 92695 

§ 2360 

Zlecenie zadania na 

podstawie art.19 a ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego 

i o wolontariacie 

15 000,- 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: gimnazjady, licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych 

o charakterze ponadgminnym 

- 15 000,- 

926 92695 

§ 2710 

Gmina Zaleszany 9 000,- art. 7 a i art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym  oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych 

 

Dofinansowanie bazy sportowo - rekreacyjnej boiska w Kępiu Zaleszańskim 

– 4 000, 

Dofinansowanie wykonania toru przeszkód na terenie boiska w Kępiu 

Zaleszańskim – 5 000, 

9 000,-  
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             Dotacje podmiotowe 3 132 230,-  - 3 132 230,- 

801 80120 

§ 2540 

Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące  

Stalowa Wola,  

ul. Kwiatkowskiego 27 

 

 – organ prowadzący  

Społeczne Stowarzyszenie 

Edukacyjno – Oświatowe 

Ergo 

57 787,-  art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
 

Nauczanie 12 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła 

młodzieżowa. 
 

 

- 107 100,- 

80150 

§ 2540 

49 313,- 

801 80120 

§ 2540 

Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące dla 

Dorosłych  

„Twoja Szkoła” 

Stalowa Wola 

ul. Poniatowskiego 55 

 

–organ prowadzący CASUS 

Sp. z o.o. Grudziądz,  

ul. Legionów 57 a 

208 140,- 

 

 

 

 

 

art.90 ust.3  ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 

Nauczanie 191 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. 
 
 

 

- 208 140,- 

801 80120 

§ 2590 

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 

Stalowa Wola,  

ul. Podleśna 4 

 

 – organ prowadzący  

Diecezja   Sandomierska 

Sandomierz 

ul. Mariacka 7 

259 195,- art.80 ust.3  ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 

Nauczanie 47 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła 

młodzieżowa. 
 

 

- 370 650,- 

80150 

§ 2590 

111 455,- 

801 80120 

§ 2540 

 

 

80130 

§ 2540 

 

Liceum Ogólnokształcące 

Stalowa Wola 

ul. Okulickiego 51 

 

Policealna Szkoła 

 

 

Medyczna Szkoła Policealna 

 
Siedziba szkół Stalowa Wola 
ul. Okulickiego 51 

– organ prowadzący 

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

 

193 970,- 

 

art.90 ust.3  ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 
Nauczanie 178 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. 

                                                                                                                 

Nauczanie 430 słuchaczy, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. 

 

 

Nauczanie 91 słuchaczy, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. 

 

-  

193 970,- 

 

 80130 

§ 2540 

465 850,- 

 

 

340 600,- 

465 850,- 

 

 

340 600,- 
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801 

 

 

80130 

§ 2540 

 

 

Policealne Studium 

Farmaceutyczne „Omega” 

Stalowa Wola  

ul. Staszica 5 

 

–organ prowadzący 

Lokalne Centrum 

Edukacji „Omega” 

Łoboda – Tamborowska 

Kielce  

ul. Warszawska 28/15a 

124 500,- 

 

 

 

 

 

 

 

 art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
 

Nauczanie  26 słuchaczy policealnego studium dziennego, 

szkoła młodzieżowa. 

  

 

- 124 500,- 

 

 

 

 

 

 

 

853 85311 

§ 2580 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

„Szansa”  Stalowa Wola 

ul. Czarnieckiego 3 

59 640,-  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 35 

uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów  

- 59 640,- 

853 85311 

§ 2580 

Warsztaty Terapii 

Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Na Rzecz 

Osób Szczególnej Troski 

„Nadzieja”  

Stalowa Wola  

ul. Hutnicza 14 

76 680,-  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  

- 76 680,- 

854 85419 

§ 2540 

N ZOZ ORDN,  

Ośrodek Rewalidacyjno – 

Wychowawczy 

prowadzony przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

„Szansa” Stalowa Wola 

ul. Czarnieckiego 3 

1 185 100,-  art. 90 ust. 3a ustawy  z 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
 

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i 

młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie 

dla 19  uczniów i 51 wychowanków objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju oraz prowadzenie rehabilitacji i 

kompleksowego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych 

niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.  

 
 

- 1 185 100,- 

Razem bieżące 8 345 384,-  1 484 272,- 6 861 112,- 
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                                                                                                              majątkowe 
600 60014 

§ 6610 

Gmina Stalowa Wola 2 490,- -zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 

roku  w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi 

powiatowej Nr 1027R – ulic: Bojanowskiej i Przemysłowej, w związku z uchwałami:  

Nr XLI/270/06 Rady Powiatu z 29-08-2006  roku 

Nr LIX/859/06 Rady Miejskiej z 30-08-2006 roku 

Nr VIII/67/07 Rady Powiatu z 30-06-2007 roku 

2 490,- - 

600 60016 

§ 6300 

Gmina Stalowa Wola 100 000,- -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 

 

Wsparcie finansowe i wspólna realizacja projektu pn. „Budowa ulicy 

Przemysłowa Boczna w Stalowej Woli – etap II” w ramach programu 

wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

100 000,-  

754 75412 

§ 6300 

Gmina Stalowa Wola 30 000,- -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 zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 

OSP w Stalowej Woli 

30 000,-  

851 

 

85111 

§ 6220 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Powiatowy 

Szpital Specjalistyczny 

ul. Staszica 5 

Stalowa Wola 

3 214 449,- 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 zadania: 

1)utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – 

Zabiegowym  – I etap z tego: 

 – roboty budowlane  dofinansowanie na kwotę                                      1 634 449,- 

 – zakup tomografu dofinansowanie na kwotę                                            600 000,- 

2)zakup zestawu lasera diodowego dla Pododdziału Urologicznego Oddziału 

Chirurgicznego oraz karetki na kwotę                                                        350 000,- 

3)zakup wyposażenia specjalistycznego do karetki                                      30 000,- 

4)zakup echokardiografu                                                                             300  000,- 

5)zakup aparatu RTG                                                                                   300 000,- 

                                                                                         

3 214 449,-             
 

 

- 

851 85117 

§ 6220 

Zakład Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczy SP ZOZ 

ul. Dąbrowskiego 5 

37-464 Stalowa Wola 

200 000,- art. 114 ust. 1 pkt  6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

 

Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na dofinansowanie 

informatyzacji placówki  

200 000,- - 
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852 85202 

§ 6230 

 

Zgromadzenie Sióstr 

Opatrzności Bożej  

w Grodzisku 

Mazowieckim  

ul. Okrężna 33 

 

210 000,- art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o  pomocy społecznej w związku 

z art.220 ustawy o finansach publicznych  

 

Dofinansowanie modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Irenie  celem 

powrotu do wymaganych standardów w budynku pałacowym  

- dotacja celowa z Gminy Zaklików  - 10 000,- 

-dotacja celowa z budżetu powiatu – 200 000,- 

 

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim realizuje 

zadanie własne powiatu na podstawie umowy Nr 3/PS/2010 z 31-12-2010 roku  

w zakresie prowadzenia placówki - Domu Pomocy Społecznej w Irenie dla 76 kobiet 

 210 000,- 

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  

40 000,- 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 

 

- 40 000,- 

Razem majątkowe  3 796 939,-  3 546 939,- 250 000,- 

            OGÓŁEM    DOTACJE                                                                             12 142 323,-  5 031 211,- 7 111 112,- 
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