Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 9.2014
Zarządu Powiatu Suskiego
z dnia 23 grudnia 2014 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU SUSKIEGO W
ROKU 2014 ROKU
Dział Rozdział
1

2

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

3

4

5

6

Transport i
łączność

600
60016
60016
630

1 039 000,00

Drogi publiczne
gminne

dotacja celowa na wspieranie inwestycji w
zakresie budowy chodników

Drogi publiczne
gminne
Turystyka

dotacja celowa na odtworzenie nawierzchni
drogi gminnej

1 006 000,00
33 000,00
5 000,00

dotacje celowe bieżące dla podmiotów
prowadzących działalność pożytku
63095 Pozostała działalność
publicznego nie działające w celu
osiągnięcia zysku
Gospodarka
mieszkaniowa

700

Gospodarka
70005 gruntami i
nieruchomościami

50 000,00
dotacja bieżąca na remont budynku w
Tarnawie przeznaczonego na utrzymanie
filii OREW z Juszczyna

50 000,00

Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa

754

45 000,00

75412

Ochotnicze straże
pożarne

dotacje celowe na dofinansowanie do
zakupu samochodu p-poż.

35 000,00

75412

Ochotnicze straże
pożarne

dotacja celowa na dofinansowanie do
zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP

10 000,00

Oświata i
wychowanie

801
80120

Licea
ogólnokształcące

80130 Szkoły zawodowe
851

5 000,00

822 841,00
dotacja podmiotowa dla niepublicznej
jednostki oświaty

203 289,00

dotacja podmiotowa dla niepublicznej
jednostki oświaty

619 552,00

Ochrona zdrowia

214 000,00

85111 Szpitale ogólne

dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ
"profilaktyka raka piersi"

10 000,00

85111 Szpitale ogólne

dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ na
wspieranie inwestycji w zakresie ochrony
przeciwpożarowej

50 000,00

4 120,00

85111 Szpitale ogólne

dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ na
wspieranie inwestycji w zakresie
dostosowania pomieszczeń do wymogów
rozporządzenia Ministra Zdrowia i
Narodowego Funduszu Zdrowia

100 000,00

85111 Szpitale ogólne

dotacja celowa z budżetu dla SP ZOZ na
wspieranie inwestycji w zakresie remontu
dróg i parkingów wewnętrznych

50 000,00

dotacja celowa na wspieranie inwestycji w
zakresie modernizacji chodnika oraz tarasu
i schodów wejściowych do budynku
"szpitalika" w Jordanowie

4 000,00

85141

Ratownictwo
medyczne

dotacje celowe bieżące dla podmiotów
prowadzących działalność pożytku
85195 Pozostała działalność
publicznego nie działające w celu
osiągnięcia zysku
852

85201

4 120,00

Pomoc społeczna

78 140,00

dotacja celowa na pokrycie kosztów
Placówki opiekuńczoutrzymania dzieci w placówkach
wychowawcze
opiekuńczo wychowawczych

78 140,00

dotacja celowa na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci w Placówce OpiekuńczoWychowawczej typu rodzinnego

853

854

1 682 611,00

242 292,00

Domy pomocy
85202
społecznej

dotacja celowa na zadania zlecone
podmiotom działającym w zakresie
pomocy społecznej

1 086 919,00

85203 Ośrodki wsparcia

dotacja celowa na zadania zlecone
podmiotom działającym w zakresie
pomocy społecznej

353 400,00

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
Rehabilitacja
dotacja celowa na zadania zlecone
zawodowa i
85311
podmiotom działającym w zakresie
społeczna osób
pomocy społecznej
niepełnosprawnych
Edukacyjna opieka
wychowawcza

62 472,00

65 760,00

62 472,00

65 760,00

3 125 069,00

Wczesne
85404 wspomaganie
rozwoju dziecka

dotacja podmiotowa dla niepublicznej
jednostki oświaty

132 723,00

Ośrodki
85419 rewalidacyjnowychowawcze

dotacja podmiotowa dla niepublicznej
jednostki oświaty

2 992 346,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

921

160 000,00

11 000,00

dotacje celowe bieżące dla podmiotów
Pozostałe zadania w prowadzących działalność pożytku
92105
zakresie kultury
publicznego nie działające w celu
osiągnięcia zysku
dotacje celowe (bieżące) na zadania
Pozostałe zadania w
jednostki samorządu terytorialnego zlecone
zakresie kultury
innym podmiotom

38 000,00

92116 Biblioteki

dotacje celowe (bieżące) na zadania
jednostki samorządu terytorialnego zlecone
innym podmiotom

115 000,00

92118 Muzea

dotacje celowe (bieżące) na pomoc
finansową dla j.s.t w zakresie realizacji jej
zadań bieżących

92105

926

11 000,00

Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
Zadania w zakresie
92605
kultury fizycznej

7 000,00
465 000,00

dotacja przedmiotowa na dopłaty do
biletów na basen
dotacje celowe bieżące dla podmiotów
prowadzących działalność pożytku
publicznego nie działające w celu
osiągnięcia zysku
dotacje celowe (bieżące) na zadania
jednostki samorządu terytorialnego zlecone
innym podmiotom

RAZEM DOTACJE
Ogółem:

25 000,00

450 000,00

25 000,00

15 000,00
2 068 612,00

7 855 013,00

5 786 401,00

Zwiększa się:
Dział Rozdział
1

2

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek
sektora finansów
publicznych

dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

3

4

5

6

Oświata i
wychowanie

801
80120

7 800,00

Licea
ogólnokształcące

dotacja podmiotowa dla niepublicznej
jednostki oświaty

RAZEM
OGÓŁEM DOTACJE
Ogółem:

7 800,00
2 068 612,00

7 862 813,00

7 800,00
5 794 201,00

