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DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU 

          w złotych 

Lp. Klasyfikacja Przedmiot dotacji Kwota dotacji 

1 2 3 4 

1. dz. 600 – Transport i 
łączność, rozdz. 60014 – 
Drogi publiczne 
powiatowe 

dotacja dla miasta Krzepice 

budowa chodników w Krzepicach w ulicy 
ks. Muznerowskiego oraz w miejscowości 
Zajączki II 

308.105

 Razem dz. 600  308.105

2. dz. 754 – 
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, rozdz. 
75414 – Obrona cywilna 

dotacje dla gmin Powiatu Kłobuckiego 

zadania z zakresu obrony cywilnej –
konserwacja i utrzymanie systemów 
alarmowych 

5.500

 Razem dz. 754  5.500

3. dz. 801 – Oświata i 
wychowanie, rozdz. 
80111 – Gimnazja 
specjalne 

dotacja dla niepublicznej jednostki 
oświatowej 

238.270

4. dz. 801 – Oświata i 
wychowanie, rozdz. 
80195 – Pozostała 
działalność 

dotacje dla stowarzyszeń w ramach 
otwartego konkursu ofert 

dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i 
wychowania 

5.000

5. dz. 801 – Oświata i 
wychowanie, rozdz. 
80197 – Gospodarstwo 
pomocnicze 

dotacja przedmiotowa dla Warsztatów 
Szkolnych 

dofinansowanie badań opryskiwaczy 

2.000

 Razem dz. 801  245.270

6. dz. 851 – Ochrona 
zdrowia, rozdz. 85121 – 
Lecznictwo ambulatoryjne 

dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku 

dofinansowanie remontów Wiejskich 
Ośrodków Zdrowia na terenie gminy 
Wręczyca Wielka 

50.000
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1 2 3 4 

 Razem dz. 851  50.000

7. dz. 852 – Pomoc 
społeczna, rozdz. 85201 
– Placówki opiekuńczo – 
wychowawcze 

dotacje dla powiatów 

odpłatność za dzieci z terenu naszego 
Powiatu przebywające w placówkach na 
terenie innych powiatów 

139.000

8. dz. 852 – Pomoc 
społeczna, rozdz. 85204 
– Rodziny zastępcze 

dotacje dla powiatów 

odpłatność za dzieci z terenu naszego 
Powiatu przebywające w rodzinach 
zastępczych na terenie innych powiatów 

33.960

9. dz. 852 – Pomoc 
społeczna, rozdz. 85220 
– Jednostki 
specjalistycznego 
poradnictwa i ośrodki 
interwencji kryzysowej 

dotacje dla stowarzyszeń w ramach 
otwartego konkursu ofert 

dofinansowanie zadań w zakresie pomocy 
społecznej 

25.000

 Razem dz. 852  197.960

10. dz.853 – Pozostałe 
zadania w zakresie 
polityki społecznej, rozdz. 
85311 – Rehabilitacja 
zawodowa i społeczna 

dotacja podmiotowa z budżetu na 
dofinansowanie warsztatów terapii 
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 

70.000

 Razem dz. 853  70.000

11. dz. 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza, 
rozdz. 85406 – Poradnia 
Psychol. – Pedagogiczna 

dotacja dla miasta Częstochowa 

dotacja dla Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Częstochowie 
sprawującej opiekę nad dziećmi 
autystycznymi i niedowidzącymi  z terenu 
naszego Powiatu 

1.000

12. dz. 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza, 
rozdz. 85420 – 
Młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze 

dotacja dla niepublicznej jednostki 
oświatowej 

1.479.066

 Razem dz. 854  1.480.066
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1 2 3 4 

13. dz. 921 – Kultura i 
ochrona dziedzictwa 
narodowego, rozdz. 
92116 – Biblioteki 

dotacja dla gminy Kłobuck na 
współfinansowanie biblioteki 

15.000

14. dz. 921 – Kultura i 
ochrona dziedzictwa 
narodowego, rozdz. 
92195 – Pozostała 
działalność 

dotacje dla stowarzyszeń w ramach 
otwartego konkursu ofert 

dofinansowanie zadań w zakresie 
upowszechniania kultury  

30.000

15. dz. 921 – Kultura i 
ochrona dziedzictwa 
narodowego, rozdz. 
92195 – Pozostała 
działalność 

dotacje dla gmin 

dofinansowanie organizacji Pow. Przeglądu 
Orkiestr Dętych, Dożynek Powiatowo - 
Gminnych oraz Dnia Strażaka 

  

14.000

 Razem dz. 921  59.000

16. dz. 926 – Kultura fizyczna 
i sport, rozdz. 92605 – 
Zadania w zakresie 
kultury fizycznej i sportu 

dotacje dla stowarzyszeń w ramach 
otwartego konkursu ofert 

 

dofinansowanie zadań w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

35.000

 Razem dz. 926  35.000

  O g ó ł e m 2.450.901

 w tym:  

  - dotacje dla stowarzyszeń 95.000

  - dotacje dla gmin  343.605

  - dotacje dla powiatów 172.960

  - dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej 50.000

  - dotacja podmiotowa dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 

70.000

  - dotacja dla niepublicznej jednostki 
oświatowej 

1.717.336

  - dotacja przedmiotowa dla Warsztatów 
Szkolnych na dofinansowanie badań 
opryskiwaczy 

2.000
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