
1.2.2. SUBWENCJE

Plan po 
zmianach

Wykonanie Wsk. %

Uzupełnienie subwencji ogólnej - część drogowa 2 000 000 2 000 000 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 75802

Część oświatowa subwencji ogólnej 224 373 908 224 373 908 100,0

Dysponent części budżetowej:
 - Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 110 851 276 110 851 276 100,0

 - na podstawie ustawy budżetowej na 2005 r., 108 417 700 108 417 700 100,0
 - na podstawie zmian wprowadzonych w trakcie roku ze środków 
   rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
   samorządu terytorialnego. 2 433 576 2 433 576 100,0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu 113 522 632 113 522 632 100,0

 - na podstawie ustawy budżetowej na 2005 r., 111 839 462 111 839 462 100,0
 - na podstawie zmian wprowadzonych w trakcie roku ze środków 
   rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
   samorządu terytorialnego. 1 683 170 1 683 170 100,0

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział 75801

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) w budżecie państwa tworzy się
rezerwę subwencji ogólnej. Wysokość tej rezerwy stanowi suma kwot wymienionych w ust.
2 w/w artykułu. Środki z podziału tej rezerwy przeznaczane są między innymi na
dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na
drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Pismem nr ST4-4822/399/2005 z dnia 17.06.2005r. Minister Finansów poinformował o
przyznaniu kwoty 2 mln zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie
inwestycji drogowej pn. "Modernizacja ul. A. Struga" ("Modernizacja miejskiego odcinka
drogi nr 10")

Wyszczególnienie

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 z budżetu państwa dla Miasta Szczecin  
na finansowanie gminnych i powiatowych zadań oświatowych jednostek samorządu 
terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329  ze zm.).  



Plan po 
zmianach

Wykonanie Wsk. %Wyszczególnienie

Część równoważąca subwencji ogólnej 2 684 163 2 684 163 100,0

Dysponent części budżetowej:

1 727 203 1 727 203 100,0

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział:75831

956 960 956 960 100,0

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział:75832

OGÓŁEM   SUBWENCJE 229 058 071 229 058 071 100,0

- Wydział Księgowości

Kwota subwencji  dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy 
budżetowej na 2005 rok ( pismo z dnia 06.01.2005 r., znak: ST3-4820-3/2005).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

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 równoważąca subwencji ogólnej dla gminy

Kwota subwencji  dla gminy ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy 
budżetowej na 2005 rok ( pismo z dnia 06.01.2005 r., znak: ST3-4820-3/2005).

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.


