
1.2.3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
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Dotacje celowe na zadania własne 20 155 026 20 919 555 103,8

Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej 60 000 60 000 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 63001

Wyprawki szkolne 63 256 63 255 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Oświaty

Przyznana dotacja celowa  z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej
jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - 
dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006

Zakupiono  729 kompletów podręczników, które zrealizowano w  6  wydawnictwach:
WSiP, ŻAK, NOWA ERA, DIDASKO, MAC EDUKACJA, JUKA-91.

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 80101

Praktyczna nauka zawodu 211 299 22 714 10,7

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Oświaty

Przy realizacji "Dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym" przekazano środki
4 pracodawcom, zatrudniającym 7 pracowników młodocianych, którzy ukończyli naukę w 2005 r.
Z tej liczby pracowników młodocianych, trzech realizowało 36-miesięczny cykl kształcenia, który sfinansowano kwotą 
9.450.07 zł, a czterech realizowało 24-miesięczny cykl kształcenia sfinansowano kwotą 13.264,08 zł.

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 80195

Komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli 33 600 27 539 82,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Oświaty

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. 
Przeprowadzono 257 postepowań w sesji wiosenno - letniej oraz 35 postępowań w sesji grudniowej
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W gminie na umowy z ekspertami przeznaczono 14.600 zł, z tego 26 zł na składki ZUS oraz 4 zł na Fundusz Pracy.
Z kwoty tej opłacono pracę  39 ekspertów. 
W powiecie na umowy z ekspertami przeznaczono 12.850 zł, z tego 52 zł na składki ZUS oraz 7 zł na Fundusz Pracy.
Z kwoty tej opłacono pracę  37 ekspertów. 

Wyszczególnienie

Środki finansowe przekazane Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2005 
z dnia 10 października 2005 r. na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na 2005 rok pn. "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej".

Przyznana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników tym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi drugą umowę o pracę od 1 stycznia 
2004 r. oraz zakończyli kształcenie w 2005 r.
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Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 80195

Całodobowe domy pomocy społecznej 6 419 005 6 419 005 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 85202

Ośrodki wsparcia 177 034 177 034 100,0
Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 85203

5 104 890 5 104 890 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 85214

Ośrodki pomocy społecznej 4 019 360 4 019 360 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków 
wsparcia  tj. Domów Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu, Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 
oraz Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera działających w ramach zadań własnych gminy.

Dotacja na zadanie własne gminy przeznaczona na wypłatę  zasiłków okresowych  przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie.

W trakcie roku 2005 rok dotacja została zwiększona decyzjami Wojewody o kwotę 2.586.890 zł. 

W 2005 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:
 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 30 % różnicy między kryterium dochodowym osoby 
     samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 2) w przypadku rodziny - 20 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

W 2005 r. Miasto Szczecin otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe 
zgodnie z powyższymi zasadami.

Dotacja na zadanie własne powiatu na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w całodobowych 
domach pomocy społecznej.
W trakcie roku 2005 rok dotacja została zmniejszona o 612.995 zł. 
Zmniejszenie to wynika z art..87 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym 
przysługuje ona powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci 
do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także powiatowi, który przyjmie do domu osoby ze skierowaniami 
wydanymi przed tym dniem.

Wojewoda przekazuje kwotę dotacji dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów i 
miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców.

Na koniec 2005 rok liczba mieszkańców domów pomocy społecznej, na który przysługiwała dotacja z budżetu 
państwa zmalała o 64 osoby, stąd też nastąpiły zmniejszenia dotacji od Wojewody.
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Dotacja na zadanie własne gminy - na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
W trakcie 2005 roku dotacja została zwiększona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego o kwotę 115.360 zł

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 85219

Program "posiłek dla potrzebujących" 1 427 000 1 385 838 97,1

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 85295

Ośrodki Interwencji Kryzysowej 265 500 264 533 99,6

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 85220

 Pomoc materialna dla uczniów 2 312 882 2 227 160 96,3

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Oświaty

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Miasto Szczecin realizowana w roku szkolnym 2004/2005
przyznawana była na okres od 01 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Kwota przyznanego stypendium wynosiła 
44.80 zł miesięcznie.
W roku szkolnym 2005/2006 pomoc ta przyznana została na okres od 01 września 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. 
Kwota przyznanego stypendium wynosia również 44,80 zł miesięcznie oraz dodatkowo 325 zł w formie jednorazowego 
świadczenia pieniężnego.
W roku szkolnym 2004/2005 przyznano pomoc w formie stypendium 3368 uczniom, a w roku szkolnym 2005/2006 
przyznano pomoc w formie stypendium 3062 uczniom.
Przyznaną dotację w 2005 r. stypendyści przeznaczyli w większości na zakup pomocy szkolnych, 
w szczególności na zakup podręczników, atlasów, encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, 
sprzętu komputerowego, programów multimedialnych, nośników pamięci, a także w poszczególnych
przypadkach na zakup mikroskopów, map ściennych, globusów, prenumeraty czasopism edukacyjnych.
Ponadto pomoc w formie stypendiów przeznaczona była również na udział w zajęciach eukacyjnych
realizowanych w szkole oraz poza szkołą, zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub zajęcia
pozalekcyjne, mundurki szkolne, galowe ubiory szkolne, ubiór oraz obuwie sportowe.

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 85415

Teatry 61 200 0 0,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Dotacja na zadanie własne gminy - na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla 
potrzebujących" ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.
Dotacja została wykorzystana do wysokości potrzeb.

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków 
interwencji kryzysowej działających w ramach zadań własnych powiatu.

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej 
pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.



Plan po 
zmianach Wykonanie Wsk. 

%
Wyszczególnienie

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 92106

Dotacja celowa na finansowanie własnych zadań bieżących 0 1 148 227 0,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 75615

20 155 026 20 919 555 103,8

Dotacja za zadania własne otrzymane z Państwowego Funduszu Rehablilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu 
urtaconych dochodów z podatku od nieruchopmości, zwolnień ustawowych dla zakładów chronionych.

OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dotacja celowa na budowę sceny kameralnej  - nie wpłynęły środki finansowe 
do budżetu Miasta (zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających 
budżetu Państwa na 2006 r.).


