
 Załącznik nr 9

 do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 28 września 2021r.

                                                      

w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji

1 2 3 4 5

1 750 75020  Związek Powiatów Polskich- składka członkowska 38 027

38 027

2 921 92116 realizacja umowy z WBP 22 000

3 921 92195 realizacja umowy z WDK 10 000

32 000

4 801 80102
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne
320 000

5 801 80115

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 

systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 

jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 

- technika

557 400

6 801 80116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 

systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 

jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 

- szkoły policealne

200 000

7 801 80120

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 

systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż 

jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 

- licea ogólnokształcące

35 600

8 801 80121
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty - licea ogólnokształcące specjalne
30 000

9 801 80134
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty - szkoły zawodowe specjalne 
175 000

10 801 80152

 Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu 

oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną -

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

210 000

1 528 000

11 854 85411
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty -Domy Wczasów Dziecięcych
2 550 000

12 854 85417
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty-Szkolne Schroniska Młodzieżowe
25 000

13 854 85420
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
979 400

3 554 400

5 152 427

razem dział 854

Ogółem:

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2021R.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

razem dział 750

razem dział 921

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

razem dział 801


