
Lp. Dział Rozdział § Zakres

Nazwa jednostki 

otrzymującej 

dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

625 000,00

1 600 60014 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych na zadanie „Rozbudowa 

ciągu dróg powiatowych nr 0575T ( ul. Staffa w m. 

Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat 

Skarżyski ) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów,  

gmina Wąchock, powiat Starachowicki”. 

Powiat Skarżyski 550 000,00

2 801 80104 2310

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, której przekazanie wynika z art.. 80 

lub 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa 

koszty dotacji udzielonej za uczniów 

uczęszczających do przedszkola niebędących  

mieszkańcami gminy dotującej

Gminy- jednostki 

samorządu 

terytorialnego

70 000,00

3 851 85121 2560

Dotacja  dla SPZOZ na realizację programu 

"Zapobieganie chorobom zakaźnym- bezpłatne  

szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 

60 roku życia przeciwko grypie  i bezpłatne 

szczepienia dla dzieci w wieku szkolnym przeciwko 

meningokokom i pneumokokom"

SPZOZ 5 000,00

157 632,99

1 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  zadań w 

zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenie 

OSP Grzybowa 

Góra

45 000,00

2 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w 

zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenie 

OSP Kierz 

Niedźwiedzi

30 000,00

3 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie  zadań w 

zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP

Stowarzyszenie 

OSP Lipowe Pole
45 000,00

4 801 80101 2820

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań 

zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 

Szkoła Podstawowa w 

Lipowym Polu 

prowadzona przez 

Stowarzyszenie 

"Wiedza i rozwój" z 

siedzibą w Skarżysku - 

Kamiennej

792,00

5 801 80150 2820

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań 

zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 

Szkoła Podstawowa w 

Lipowym Polu 

prowadzona przez 

Stowarzyszenie 

"Wiedza i rozwój" z 

siedzibą w Skarżysku - 

Kamiennej

767,17
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Nazwa jednostki 

otrzymującej 

dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

6 801 80101 2830

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań 

zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 

Szkoła Podstawowa w 

Grzybowej Górze 

prowadzona przez 

Panią Małgorzatę 

Strzelec

2 623,55

7 801 80101 2830

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań 

zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Kierzu 

Niedźwiedzim 

prowadzona przez 

Pana Jacka 

Banaszczyka

2 950,27

8 851 85154 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie opieki 

dzieci i młodzieży - zadanie "Świętokrzyskie jakie 

cudne"

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Stowarzyszenie 

"Nad Żarnówką"

3 600,00

9 851 85154 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie opieki 

dzieci i młodzieży- zadanie "Artystycznie, 

turystyczne, sportowo-półkolonie dla dzieci 

wiejskich"

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Stowarzyszenie 

"Wiedza i rozwój"

3 700,00

10 851 85154 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie opieki 

dzieci i młodzieży- zadanie "Obóz wędrowny w 

Beskidzie Sądeckim"

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Parafia 

rzymskokatolicka 

pw Św. Trójcy w 

Skarżysku 

Kościelnym

3 600,00

11 851 85154 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie opieki 

dzieci i młodzieży- zadanie "Bezpieczne wakacje na 

świętokrzyskim szlaku"

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Stowarzyszenie 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Grzybowej Górze

3 600,00

12 921 92105 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie 

upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu - 

zadanie  "Cudze chwalicie swego nie znacie- Zlot 

czarowic" 

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Stowarzyszenie 

Kultury Zespół 

Pieśni , Tańca i 

Rozrywki "Romano"

2 400,00
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Nazwa jednostki 

otrzymującej 

dotacje

Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 7

13 921 92105 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie 

upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu - 

zadanie "Zachowanie i promocja dziedzictwa 

kulturowego Gminy Skarżysko Kościelne" 

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Stowarzyszenie 

"Nasza Gmina"

2 400,00

14 921 92105 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie 

upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu - 

zadanie "W kręgu kultury i tradycji" 

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Stwarzyszenie na 

Rzecz Odnowy 

Zabytków Parafii 

Św. Trójca

2 137,00

15 921 92105 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie 

upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu- 

zadanie "Astronomiczne atrakcje z Kopernikiem"  

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Stowarzyszenie 

"Creative 

Community"

1 063,00

16 926 92605 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i 

rekreacji - zadanie "Wspieranie i upowrzechnianie 

aktywnego spędzania wolnego czasu (festyny, akcje 

sportowe, rozgrywki szachowe, brydżowe i inne 

dyscypliny sportu)"

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 

Wsi Skarżysko 

Kościelne "GROM"

2 000,00

17 926 92605 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i 

rekreacji zadanie "Organizacja treningów i turniejów 

brydżowych oraz udział w rozgrywkach ligii 

wojewódzkiej"

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Stowarzyszenie 

Brydża Sportowego 

"Szlem"

2 245,00

18 926 92605 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i 

rekreacji - zadanie "Postaw na rodzinę - VII 

Parafialny Festyn Rodzinny" 

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Odnowy 

Zabytków Parafii 

Św. Trójcy

1 500,00

19 926 92605 2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy,  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym 

działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i 

rekreacji - zadanie "Sokół znad Żarnówki- zawody 

strzeleckie II edycja"

Wyłoniona w 

drodze konkursu- 

Stowarzyszenie 

"Nad Żarnówką"

2 255,00

782 632,99Ogółem
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