
3.2.1.3. DOTACJE

2 247 401 zł

Działalno ść powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnos prawno ści 36 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85321

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12

 Podstawy  prawne:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 62 800 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85154

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12

 Podstawy  prawne:

Opieka nad dzie ćmi w rodzinach zast ępczych 572 300 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85204

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.Nr 149, poz.887 ze zm.).

Przedszkola 1 421 301 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:

 - Wydział Oświaty

1 320 354 zł

55 947 zł

45 000 zł

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdziały: 80104, 80105, 80106

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu 

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).  

Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opieku ńczo-wychowawczych 155 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozum ień między jednostkami 
samorz ądu terytorialnego

1. Dotacje celowe  z gmin ościennych  z przeznaczeniem  na  utrzymanie dzieci uczęszczających 
    do przedszkoli publicznych i niepublicznych Miasta Szczecin

 - porozumienia z gminami

3. Dotacje celowe  z gmin ościennych  z  przeznaczeniem na  utrzymanie dzieci uczęszczających 
   do przedszkoli specjalnych

2. Dotacje celowe  z gmin ościennych  z  przeznaczeniem na  utrzymanie dzieci uczęszczających 
    do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego Miasta Szczecin

Dotacje celowe  na realizację przez Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu działaniami 
profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z gmin ościennych.

Dotacja na prowadzenie przez Szczecin zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego 
orzekania o niepełnosprawności w zakresie dotyczącym mieszkańców Miasta Świnoujście.

 - porozumienie z powiatem Świnoujście.

Dotacje celowe  z gmin na pokrycie kosztów  utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 
na terenie Miasta Szczecin.



Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85201

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.Nr 149, poz.887 ze zm.).

Dotacje na zadania własne 27 399 750 zł

1. Dotacje z budżetu państwa ustalone na poziomie kwot przyjętych
27 303 000 zł

    - zadania własne  gminy 24 177 000 zł
    - zadania  własne powiatu 3 126 000 zł

96 750 zł

Całodobowe domy pomocy społecznej 3 126 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85202

 Podstawy prawne:

Ośrodki pomocy społecznej 4 345 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85219

 Podstawy prawne:

Posiłek dla potrzebuj ących 2 392 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85295

 Podstawy prawne:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 158 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85213

Dotacje celowe z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w szczecińskich
placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z 2009 r. Dz.U.Nr 175, poz.1365 ze zm.).

Dotacja na zadanie własne gminy na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

    w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok w łącznej wysokości
    z tego na:

Dotacja na dofinansowanie na realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym
mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa
w zakresie dożywiania".

 - ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
   dożywiania" (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.).

Dotacja na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

2. Dotacja  z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości

Dotacja na zadanie własne powiatu na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy 
całodobowych domów pomocy społecznej przyjętych do placówek przed 01 stycznia 2004 r.

 - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z 2009 r. Dz.U.Nr 175, poz.1365 ze zm.).



 Podstawy prawne:

14 250 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 90095

Sezonowo ść:
 - nierytmiczna

 Podstawy prawne:
 - wniosek do WFOŚiGW o udzielenie dotacji.

50 000 zł

32 500 zł

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 90095

Sezonowo ść:
 - nierytmiczna

 Podstawy prawne:
 - wniosek do WFOŚiGW o udzielenie dotacji.

Zasiłki i pomoc w naturze 16 282 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 - zasiłki stałe 10 173 000 zł
 - zasiłki okresowe 6 109 000 zł

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85214, 85216

 Podstawy prawne:

70 000 zł

Cmentarnictwo wojenne 70 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 Sezonowo ść:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 71035

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona
na dofinansowanie zadania.

Utrzymanie urz ądzeń komunalnych

Biomanipulacja Jeziora Głębokiego w Szczecinie

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumie ń z organami administracji rz ądowej

Zadanie zlecone na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - dotacja na wydatki 
utrzymania  i konserwację grobów i cmentarzy wojennych.

 - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z 2009 r. Dz.U.Nr 175, poz.1365 ze zm.)

Dotacja na wypłatę zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w części 
finansowanej przez budżet państwa:

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona
na dofinansowanie zadania.

Szczecin miastem czystej zieleni - posprz ątaj po swoim psie

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona
na dofinansowanie zadania.

Kampania edukacyjno - informacyjna w zakresie bezpi ecznego u żytkowania                     
i usuwania wyrobów zawierajacych azbest w kontek ście realizacji programu 
,,Szczecin bez azbestu"

 - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z 2009 r. Dz.U.Nr 175, poz.1365 ze zm.)



 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933 r. Nr 39, poz.311 ze zm.),

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw 98 202 818 zł

1. Dotacje z budżetu państwa ustalone na poziomie kwot przyjętych
98 202 818 zł

    - zadania zlecone gminy z mocy ustaw 68 196 818 zł
    - zadania zlecone powiatu  z mocy ustaw 30 006 000 zł

Aktualizacja list wyborczych 67 518 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Księgowości

Klasyfikacja dochodów:
  - rozdział: 75101

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia  12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
   Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r., Nr 46, poz. 499 ze zm.).

Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 227 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 70005

 Podstawy prawne:

Komenda Powiatowa Pa ństwowej Stra ży Pożarnej 18 284 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

 Zadanie zlecone powiatu - dotacja na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75411

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zm.).

Kwalifikacja wojskowa 150 000 zł

 Zadanie zlecone powiatu - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

 Sezonowo ść:
  - I-II kwartał 2011 r.

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75045

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia  27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
   oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2009 r. Nr 161, poz.1278).

Zadanie zlecone gminy  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie 
kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  z późn. zm.),

Zadanie zlecone powiatu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu 
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

    w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok w łącznej wysokości
    z tego na:

 - porozumienie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin w sprawie powierzenia 
   zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych  w ramach zadań bieżących powierzonych gminom.



Ośrodki wsparcia 1 773 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zadanie zlecone gminy - środki na środowiskowe domy samopomocy:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej przy ul.Broniewskiego,
-  Niepubliczny Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Rostockiej.

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85203

 Podstawy prawne:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 823 000 zł

823 000 zł

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 71015

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

 Podstawy prawne:

Prace geodezyjne i kartograficzne 594 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Biuro Geodety Miasta

Zadanie zlecone powiatu - dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Szczecina.

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 71013,71014,75011

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.).

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosuj ących przemoc w rodzinie 21 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85205

 Podstawy prawne:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 053 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 464 000 zł
 - Wydział Oświaty 40 000 zł
 - Wydział Rozwoju Miasta 8 549 000 zł

Zadania zlecone - środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne:
 - za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8 549 000
 - za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych 176 000
 - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 328 000

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85156, 85213

Zadanie zlecone powiatu - dotacja na realizację programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie.

 - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz.1493).

 - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z 2009 r. Dz.U.Nr 175, poz.1365 ze zm.).

Zadanie zlecone powiatu -dotacja na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego

 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 ze zm.).



 Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (j.t. z 2008 r. Dz.U.nr 164, poz.1027 ze zm.).

Świadczenia rodzinne 63 799 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 63 799 000 zł

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85212

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. z 2006 r. Dz.U. 139, poz.992 ze zm.),
 - ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz.1378 ze zm.).

Usługi opieku ńcze 285 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 Zadanie zlecone gminy - dotacja na bieżące świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85228

 Podstawy prawne:

Utrzymanie stanowisk pracy  2 421 300 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Księgowości

  - zadania zlecone gminy 1 769 300 zł
  - zadania zlecone powiatu 592 500 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Biuro Obsługi Urzędu

  - zadania zlecone powiatu 59 500 zł

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75011

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Funkcjonowanie USC 104 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Biuro Obsługi Urzędu

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75011

Wywiady środowiskowe zwi ązane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne 71 000 zł

Zadanie zlecone gminy - dotacja na wywiady środowiskowe prowadzone przez MOPR

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. z 2009 r. Dz.U.Nr 175, poz.1365 ze zm.).

Zadanie zlecone gminy - dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz na wypłatę 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dotacja na pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone 
z zakresu gminy i powiatu, z tego:

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone 
z zakresu gminy i powiatu, z tego:

Dotacja na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego                 
z zakresu zadań zleconych gminie. 



 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział:  85156

 Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(j.t. z 2008 r. Dz.U.nr 164, poz.1027 ze zm.)

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawno ści 530 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 Zadanie zlecone powiatu - dotacja na wydatki osobowe i rzeczowe zespołów ds. orzekania
 o niepełnosprawności.

 Sezonowo ść:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 85321

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
   niepełnosprawnych.

127 919 969 złOGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIE ŻĄCE


