
                Załącznik nr  3  do Uchwały Nr  XXII//2016  

                                                                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 kwietnia 2016  roku  

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  

realizowanych  przez  podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.  

  

L.p.  

  

dział  

  

rozdział  

  

§  

  

Nazwa zadania/podmiotu  

 Kwota dotacji   

przedmiotowej   podmiotowej   
celowej  

    Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych    

1.  900  90002  2900  Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka 

odpadami – wpłata gminy na dofinansowanie zadań 

bieżących  

    

5.000  

  

2.  921  92113  2480  Giżyckie Centrum Kultury    1.329.820    

3.  921  92113  6220  Giżyckie Centrum Kultury      1.522.000  

4.  921  92116  2480  Miejska Biblioteka Publiczna     745.870    

5.  852  85232  2650  

6210  

Centrum Integracji Społecznej w Giżycku – dotacja 

przedmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego 

pracownika Centrum  

95.100      

50.000  

    Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych    

1.  801  80104  2540  Niepubliczne przedszkola    3.798.850    

2.  801  80106  2540  Inne formy wychowania przedszkolnego    33.420    

  

3.  

  

801  

  

80149  

  

2540  

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych  

    

969.600  

  

4.  853  85305  2580  Niepubliczne żłobki    93.600    

5.  853  85306  2580  Kluby dziecięce    34.320    

 



6.  851  85195  2360  Zadania  z  zakresu  ochrony  zdrowia:  

• badania  profilaktyczne  dzieci  i  dorosłych,  
• porady  logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie  

realizowane  przez  pedagoga specjalnego,  
• szczepienia profilaktyczne,  
• rehabilitacja osób niewidomych i tracących  wzrok,    
• działania wynikające  z  rozeznanych  potrzeb 

zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy -  

opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych 

i onkologicznych,  

• akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na 

lodzie” i „Lato na  wodzie”,  

• imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,  
• inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających  do  

zaznajamiania mieszkańców z czynnikami  szkodliwymi  

dla  zdrowia  oraz ich skutkami,  

• podejmowanie innych  działań  wynikających  z  

rozeznanych  potrzeb  zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców gminy,  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

65.000  

7.  852  85295  2360  Zadania  z  zakresu  opieki  społecznej  

• świadczenie  usług  opiekuńczych  w  miejscu  

zamieszkania,  

• działania  z  zakresu  profilaktyki  i  opieki nad dzieckiem 

i rodziną, podejmowanie innych zadań  z  zakresu  

pomocy społecznej wynikających  z  rozeznanych  potrzeb  

gminy, w tym tworzenie  i  realizacja   

programów  osłonowych,  

• działania zmierzające do zapobiegania przemocy w 

rodzinie,  

• działania wspierające rodziny wielodzietne,  
• dożywianie osób najuboższych, niepełnosprawnych, 

bezdomnych, dzieci i innych osób będących w trudnej 

sytuacji życiowej  

  

  

    

  

45.700  

 



8.  900  90013  2360  Zadania z zakresu ochrony zwierząt  

  wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się 

ochrona zwierząt – czasowe sprawowanie opieki nad 

kotami wolno żyjącymi i niezdolnymi do samodzielnej 

egzystencji  

      

30.000  

9.  921  92195  2360  Zadania  z  zakresu  kultury  i ochrony  dziedzictwa  

narodowego  

• organizacja  imprez  kulturalnych  na  terenie  miasta,    
• organizacja imprez patriotycznych  i przedsięwzięć  z  

zakresu  ochrony dziedzictwa  narodowego,   

• imprezy  popularyzujące  Twierdzę  Boyen,  
• wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności 

społecznej,  

• wspieranie inicjatyw tworzących warunki  do  rozwoju  

form twórczości  artystycznej,  

• wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania 

i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

budowanie dialogu między nimi,  

   

  

  

  

    

  

  

118.000  

10.  926  92605  2360  Zadania z  zakresu kultury fizycznej:  

• propagowanie wśród dzieci ,młodzieży  i całych rodzin  
aktywnych form kultury fizycznej,  

• organizacja czasu wolnego  dzieci i młodzieży,  
• organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,  
• wspieranie upowszechniania różnorodnych form 

aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,  

• wspieranie projektów z zakresu szkolenia i 

współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych 

przyczyniając się do rozwoju sportu i jego popularyzacji,  

• podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej,   

• wspieranie udziału organizacji pozarządowych w 

przedsięwzięciach sportowych  promujących  miasta   

      

  

  

240.000  

  

  

  

  

  



     Giżycko,      

      Giżycko – Żegluję Fair (zakup nowych żagli dla dzieci i 

młodzieży z Giżyckiej Grupy Regatowej uprawiających 

żeglarstwo w klasach OPTIMIST, LASER, TECHNO (40 

szt.) oraz ologowanie ich hasłem promującym nasze 

miasto oraz zasady sportowej walki fair play  
  

    

  

  

      na dofinansowanie  działalności klubów sportowych      

250.000  

 OGÓŁEM:  95.100  7.010.480  2.320.700  

                                                                                                                                                                                       

   


