
1.1.5. SUBWENCJE

Plan
 po zmianach

Wykonanie
Wsk.

 %

Część oświatowa subwencji ogólnej 337 393 784 zł 337 589 818 zł 100,1

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Oświaty

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 152 141 670 zł     152 182 464 zł      100,0

 - na podstawie ustawy budżetowej na 2011 r. 152 141 670 zł 152 141 670 zł 100,0
-                      40 794 zł -        

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu 185 252 114 zł     185 407 354 zł      100,1

 - na podstawie ustawy budżetowej na 2011 r. 185 252 114 zł 185 252 114 zł 100,0
-                      155 240 zł -        

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 75801

Część równowa żąca subwencji ogólnej 14 575 346 zł 14 575 346 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:

3 632 385 zł 3 632 385 zł 100,0

10 942 961 zł 10 942 961 zł 100,0

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75831, 75832

Wyszczególnienie

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona dla Powiatu
Szczecin przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej 
na 2011 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Szczecin 
przez Ministra Finansów:

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Powiatu Szczecin 
przez Ministra Finansów: 

Część oświatowa  subwencji ogólnej przyznana dla Gminy i Powiatu Szczecin 
na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, określonych
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Kwota subwencji naliczana jest według
algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego.

 - Wydział Księgowości

Część równowa żąca subwencji ogólnej dla powiatu

 - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla 
   jednostek samorządu terytorialnego

 - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla 
   jednostek samorządu terytorialnego

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy, zgodnie z zapisem ustawy o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w
związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację
finansową gmin, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych 
z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Część równowa żąca subwencji ogólnej dla gminy

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu, ma na celu podobnie jak dla gminy 
uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji
uwzględnia sytuację finansową powiatów, w szczególności wysokość wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem
sieci dróg powiatowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona dla Gminy
Szczecin przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej 
na 2011 r.



Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu -                28 405 zł -     

Dysponent cz ęści bud żetowej:

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 75802

OGÓŁEM   SUBWENCJE 351 969 130 zł 352 193 569 zł 100,1

 - Wydział Księgowości

Zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty
subwencji ogólnej uzyskane nienależnie przez jednostkę samorządu terytorialnego,
ustalone na rok budżetowy, podlegają zwrotowi do budżetu państwa i tworzą rezerwę
przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, którą dysponuje minister
właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z reprezentacją jednostek
samorządu terytorialnego.

Środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymane w trakcie roku z przeznaczeniem
na uzupełnienie dochodów.


