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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone na sesji w dniu 28.03.2019 r. w sprawie subwencji 

oświatowej w latach 2014-2018 w załączeniu przedkładam tabele przedstawiające wysokość wydatków 

oświatowych poniesionych w latach 2014-2018 oraz wysokość subwencji oświatowej i dotacje 

przeznaczone na oświatę w tych latach . 
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Część oświatowa subwencji oraz dotacje przeznaczone na oświatę w 2014 roku 

w złotych 

Część oświatowa subwencji ogólnej Dotacje na oświatę 
Opis Rok 

dla jst 

Plan Wykonanie 

2014 22 008 392,00 400,00 321,75 
dotacja na wyposażenie szkoły podstawowej specjalnej 

w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach 

rządowego programu wspierania organów 

6000,00 6000,00 prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa 

warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III 

"Radosna szkoła" 

150000,00 135655,79 
dotacja na dowóz uczniów do Zespołu Szkół im. H. 

Szczerkowskiego 

dotacja na programy finansowane z udziałem środków 

europejskich : Profesjonalizm zawodowy i integracja 

kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży w ramach 

289565,07 253708,05 programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe 

życie" oraz "Gastronomia i hotelarstwo drogą do 

sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie w ramach 

programu Erasmus+ 
! 

dotacja celowa z Gminy Milanówek na zadanie pn . 

5000,00 5000,00 
"Polsko-niemiecka wymiana młodzieży, w której 

uczestniczyli uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z 

terenu Milanówka" 

dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji 

63850,00 63017,20 szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół im. H. 

Szczerkowskiego 

Razem: 22 008 392,00 514815,07 463702,79 
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Część oświatowa subwencji oraz dotacje przeznaczone na oświatę w 2015 roku 

w złotych 

Część oświatowa subwencji ogólnej Dotacje na oświatę 
Rok 

dla jst 
Opis 

Plan Wykonanie 

2015 21344 191,00 6060,00 3151,50 
dotacja na wyposażenie szkoły podstawowej specjalnej 

w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

9675,00 2610,18 
dotacja na wyposażenie gimnazjum specjalnego w 

podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

dotacja celowe w ramach programów finansowanych z 

38828,22 38828,22 
udziałem środków europejskich na realizację projektu 

pn . "Zagraniczna mobi lność kadry edukacji szkolnej" w 

ramach programu Erasmus+ 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich na programy: 

"Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu 

275704,00 255766,98 
zawodowego w zjednoczonej Europie w ramach 

programu Erasmus+, " Kształcenie w dziedzinie 

gastronomii i hotelarstwa odpowiedzią na potrzeby 

europejskiego rynku pracy w ramach programu 

Erasmus+" 

Razem: 21 344 191,00 330267,22 300356,88 
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Część oświatowa subwencji oraz dotacje przeznaczone na oświatę w 2016 roku 

w złotych 

Część oświatowa subwencji ogólnej 
Dotacje na oświatę 

Rok Opis 
dla jst 

Plan Wykonanie 

dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie 

2016 21065888,00 11641,00 7526,53 szkoły podstawowej specjalnej w podręczniki i materiały 

edukacyjne i ćwiczeniowe 

dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie 

zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących 

52000,00 52000,00 podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach 

realizacji programu wieloletniego pn . "Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa" 

16590,00 7200,64 
dotacja na wyposażenie gimnazjum specjalnego w 

podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich na programy: 

"Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu 

zawodowego w zjednoczonej Europie w ramach 

315856,61 315619,15 programu Erasmus+, "Kształcenie w dziedzinie gastro-

nomii i hotelarstwa odpowiedzią na potrzeby 

europejskiego rynku pracy w ramach programu 

Erasmus+" oraz" Gastronomia i hotelarstwo w 

wymiarze europejskim - nasza pasja i zawód" 

grant z organizacji Polsko - Niemieckiej Współpracy 

14266,00 14266,00 
Młodzieży na zadanie pn . "Polsko-niemiecka wymiana 

młodzieży, w której uczestniczyli uczniowie szkoły 

ponadgimnazjalnej z terenu Milanówka" 
~ ~-- -



dotacja celowa z Gminy Milanówek na zadanie pn. I 
5000,00 5000,00 

"Polsko-niemiecka wymiana młodzieży, w której 

uczestniczyli uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej 

z terenu Milanówka" 

Razem: 21 065 888,00 415353,61 401612,32 
-~ 
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Część oświatowa subwencji oraz dotacje przeznaczone na oświatę w 2017 roku 

w złotych 

Część oświatowa subwencji ogólnej Dotacje 
Rok Opis 

dla jst 

Plan Wykonanie 

dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie 

2017 20 599 928,00 18859,00 10576,08 szkoty podstawowej specja lnej w podręczniki, materiały 

edukacyjne i ćwiczeniowe 

dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie 

27505,00 26007,87 gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę 

medyczną dla szkół Powiatu Grodziskiego 

11 028,00 4057,71 
dotacja na wyposażenie gimnazjum specjalnego w 

podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich, są to dotacje na 
276724,00 266178,56 programy: pn . " Gastronomia i hotelarstwo nie są nam 

obce oraz" Gastronomia i hotelarstwo w wymiarze 

europejskim - nasze pasje i zawód" 

dotacja celowa na realizację zadań wiodącego ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyj no-opiekuńczego na 

32280,00 29837,08 
obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej 

funkcję ośrodka, zgodnie z porozumieniem nr 

MEN/2017/DWKI/1649 wynosiła, zadanie realizowane 

było przez Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego 

Razem: 20 599 928,00 366396,00 336657,30 
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Część oświatowa subwencji oraz dotacje przeznaczone na oświatę w 2018 roku 

w złotych 

Część oświatowa subwencji ogólnej Dotacje na oświatę 
Rok 

dla jst 
Opis 

Plan Wykonanie 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich wynoszą, są to 

2018 21 721 523,00 245298,00 252852,60 dotacje z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na 

programy: pn . "Gastronomia i hotelarstwo nie są nam 

obce" oraz "Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic" 

dotacja celowa z budżetu pań stwa na wyposażenie szkół 

31794,00 16391,63 
w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z 

przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych im. H. 

Szczerkowskiego 

dotacja celowa na realizację zadań wiodącego ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyj no-opiekuńczego na 

140400,00 90521,89 
obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej 

funkcję ośrodka , zgodnie z porozumieniem nr 

MEN/2017/DWKI/1649. Zadanie realizowane przez 

Zespól Szkół im. H. Szczerkowskiego 

grant z organizacji Polsko - Niemieckiej Współpracy 

16458,00 16125,00 
Młodzieży na zadanie pn . "Polsko-niemiecka wymiana 

młodzieży, w której uczestniczyli uczniowie szkoły 

ponadgimnazjalnej z terenu Milanówka" 

dotacja celowa z Gminy Milanówek na zadanie pn . 

5000,00 5000,00 
"Polsko-niemiecka wymiana młodzieży, w której 

uczestniczyli uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z 
terenu Milanówka" 



środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

50214,00 50214,00 
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. 

"Wykonanie windy w Zespole Szkół Technicznych i 

Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 

Razem: 21 721 523,00 489164,00 431105,12 
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Wysokość wydatków oświatowych poniesionych w latach 2014-2018 

Rok 
Wysokość wydatków w złotych 

bieżące majątkowe razem 

2014 24 167 543 ,63 625 812,09 24793 355,72 

2015 23 875 117,20 5628,05 23 880 745,25 

2016 24515 139,77 283439,46 24 798 579,23 

2017 25 197 976,96 403805,00 25 60 l 781 ,96 

2018 26 614 264,23 651 237,75 27 265 50 l ,98 

Razem: 124370041,79 1969922,35 126339964,14 
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