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Rady Powiatu Średzkiego
z dnia …

Kwota

600 Transport i łączność 60001
Krajowe pasażerskie 

przewozy kolejowe
2710

Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących

 143 585,00

600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 2710

Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących

 332 500,00

600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 2310

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego

 560 000,00

630 Turystyka 63003
Zadania w zakresie 

upowszechniania turystyki
2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone 

w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego

 150 000,00

750
Administracja 

publiczna
75020 Starostwa powiatowe 2310

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego

 276 000,00

754

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 2710

Dotacja celowa na pomoc finansową 

udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

bieżących

 47 500,00

755
Wymiar 

sprawiedliwości
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone 

w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego

 66 000,00

801 Oświata i wychowanie 80102
Szkoły podstawowe 

specjalne
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty

 607 566,00

801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące 2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty

 368 976,00

801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty

 222 086,00

801 Oświata i wychowanie 80151
Kwalifikacyjne kursy 

zawodowe
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty

 134 550,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf



KwotaDział Rozdział Paragraf

851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 6639

Dotacje celowe przekazane do 

samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

 296 141,05

851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone 

w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego

 17 000,00

853

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej

85311

Rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób 

niepełnosprawnych

2320

Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

 9 291,00

853

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej

85311

Rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób 

niepełnosprawnych

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone 

w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego

 5 000,00

853

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej

85311

Rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób 

niepełnosprawnych

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

 88 515,00

853

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej

85395 Pozostała działalność 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone 

w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego

 12 000,00

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
85404

Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty

 81 117,00

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
85406

Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym 

poradnie specjalistyczne

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego

 25 000,00

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
85417

Szkolne schroniska 

młodzieżowe
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty

 96 570,00

854
Edukacyjna opieka 

wychowawcza
85419

Ośrodki rewalidacyjno 

wychowawcze
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

niepublicznej jednostki systemu 

oświaty

 540 000,00

855 Rodzina 85508 Rodziny zastępcze 2320

Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

 83 276,00



KwotaDział Rozdział Paragraf

855 Rodzina 85510

Działalność placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych

2320

Dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu 

terytorialnego

 147 770,00

921

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

92116 Biblioteki 2310

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego

 65 000,00

921

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

92195 Pozostała działalność 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone 

w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego

 20 000,00

926 Kultura fizyczna 92605
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej
2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielone 

w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego

 584 700,00

4 980 143,05Razem


