
Dział Rozdział/Paragraf Kwota (zł)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 77 500,00 zł

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe            77 500,00 zł 

·          dotacja celowa  na pomoc finansową udzielana 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710
           77 500,00 zł 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie                         -   zł 

·          dotacja celowa  na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych § 6300
                        -   zł 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE       1 900 000,00 zł 

80104 Przedszkola       1 900 000,00 zł 

·          dotacje celowe przekazywane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego §2310

         100 000,00 zł 

·          dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 

prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną §2590

      1 800 000,00 zł 

730 SZKOLNICTWO WYŻSZE 70 000,00 zł

73095 Pozostała działalność            70 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu  dla pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

§ 2800
           70 000,00 zł 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA              5 000,00 zł 

90002 Gospodarka odpadami              5 000,00 zł 

·       dotacje celowe przekazywane dla powiatu na 

zadania bieżce realizowane na podstawie porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego 2320

             5 000,00 zł 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO       5 018 800,00 zł 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       3 348 800,00 zł 

·          dotacja podmiotowa z budżetu  dla 

samorządowej instytucji kultury § 2480

      2 573 800,00 zł 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XIII/ /2019 z dnia 30 października 2019 r.

Plan dotacji z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek 

spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych



·          dotacja celowa z budżetu  dla pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

§ 2800
         675 000,00 zł 

·          dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych  jednostek  sektora finansów 

publicznych § 6227
         100 000,00 zł 

92116 Biblioteki       1 670 000,00 zł 

·          dotacja podmiotowa z budżetu  dla 

samorządowej instytucji kultury § 2480       1 650 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu  dla pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

§ 2800
           20 000,00 zł 

926 KULTURA FIZYCZNA       5 465 700,00 zł 

92604       5 465 700,00 zł 

·          dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana 

przez  samorządowy zakład budżetowy § 2650       4 503 200,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych samorządowych zakładów 

budżetowych § 6210          962 500,00 zł 

    12 537 000,00 zł 

Dział Rozdział/Paragraf Kwota (zł)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA            80 000,00 zł 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego            80 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom §2820 

           80 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych §2830 

                        -   zł 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE     13 216 476,20 zł 

80101 Szkoły podstawowe       4 116 245,00 zł 

·          dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty §2540

      4 116 245,00 zł 

80104 Przedszkola       6 050 000,00 zł 

·          dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty §2540

      6 050 000,00 zł 

80110 Gimnazja           244 100,00 zł 

·          dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty §2540

         244 100,00 zł 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

RAZEM



80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego

      2 080 000,00 zł 

·          dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty §2540

      2 080 000,00 zł 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

         656 170,00 zł 

·          dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty §2540

         656 170,00 zł 

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w  gimnazjach  i klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,  

liceach ogólnokształcących, technikach, 

branżowych szkołach I stopnia i klasach 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia  oraz 

szkołach artystycznych 

             5 730,00 zł 

·          dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 

jednostki systemu oświaty §2540

             5 730,00 zł 

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych  

lub materiałow ćwiczeniowych

           64 231,20 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

fundacjom §2810 

             5 058,90 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych §2830 

           46 114,20 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom §2820 

           13 058,10 zł 

851 OCHRONA  ZDROWIA          286 000,00 zł 

85153 Zwalczanie narkomanii            25 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

fundacjom §2810 

             8 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych §2830 

                        -   zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom §2820 

           17 000,00 zł 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi          261 000,00 zł 



·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

fundacjom §2810 

             8 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom §2820 

         249 521,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  

finansów publicznych §2830 

             3 479,00 zł 

852 OPIEKA SPOŁECZNA       2 110 108,00 zł 

85203 Ośrodki wsparcia       1 544 548,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom §2820 

      1 544 548,00 zł 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. 

społeczne

         565 560,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom §2820 

         565 560,00 zł 

·         dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom niezaliczanych do sektora finansów

publicznych § 2830

                        -   zł 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA            40 000,00 zł 

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży szkolnej

           40 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom §2820 

           40 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych § 2830

                        -   zł 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

         250 000,00 zł 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu          250 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych § 6230

         250 000,00 zł 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO          171 000,00 zł 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury            71 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom §2820 

           71 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych § 2830

                        -   zł 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          100 000,00 zł 



·          dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720

         100 000,00 zł 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT       2 074 000,00 zł 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu       2 074 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom §2820 

      2 074 000,00 zł 

·          dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom §2830

                        -   zł 

    18 227 584,20 zł RAZEM


