
ZAŁĄCZNIK nr 3

do Uchwały nr  110

Rady Miasta Konina

z dnia 24 kwietnia 2019 roku         

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO  

SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE 

Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2019 ROK

w złotych

Dział Wyszczególnienie Określenie zadań Plan  na 2019 rok

Razem zadania gminy 12 820 707,75

Dotacje podmiotowe 3 697 700,00

801
Oświata i 

wychowanie
3 697 700,00

dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101 766 700,00

dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych 

rozdz. 80104
2 470 000,00

dotacja dla niepublicznego gimnazjum  rozdz.80110 190 000,00

dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149 160 000,00

dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150 57 000,00

dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80152 54 000,00

Dotacje celowe 9 123 007,75

750
Administracja 

publiczna
37 955,00

Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu 

rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem   

rozdz.75095
37 955,00

754

Bezpieczeństwo 

publiczne i 

ochrona 

przeciwpożarowa

5 000,00

Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego  Pogotowia Ratunkowego 

na zakup paliwa do łodzi ratunkowej
5 000,00

Strona 1



Dział Wyszczególnienie Określenie zadań Plan  na 2019 rok

851 Ochrona zdrowia 1 332 000,00

prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych 

problemem narkotykowym rozdz.85153
100 000,00

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem   rozdz.85154 500 000,00

realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy"   

rozdz.85154
43 000,00

realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"   

rozdz.85154
20 000,00

organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem 

profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych   rozdz.85154
160 000,00

organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych   rozdz.85154
120 000,00

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych  rozdz.85154 110 000,00

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych  rozdz.85154 100 000,00

realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych  

rozdz.85154
25 000,00

olimpiada wiedzy nt. uzależnień  rozdz.85154 4 000,00

prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154 10 000,00

realizacja programu profilaktyki zespołu FAS i zespołu RAD w 

szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina  rozdz.85154
10 000,00

prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina 

rozdz.85154
50 000,00

prowadzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniami 

do leczenia medyczną marihuaną,  działającego we współpracy z 

poradnią leczenia bólu     rozdz.85195 
65 000,00

realizacja zadania w ramach KBO pn. "Warsztaty wzmacniające dla 

kobiet"  rozdz.85195
10 000,00

realizacja zadania w ramach KBO pn. "Warsztaty. Seks w małym 

mieście"  rozdz.85195
5 000,00

852 Pomoc społeczna 2 265 052,75
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Dział Wyszczególnienie Określenie zadań Plan  na 2019 rok

prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną w Koninie  rozdz.85203
440 052,75

świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie 

miasta Konina  rozdz.85228
1 300 000,00

udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym  rozdz.85295
330 000,00

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych  rozdz.85295 50 000,00

prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i 

Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie  rozdz.85295
85 000,00

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością  

rozdz.85295
60 000,00

853

Pozostałe zadania 

w zakresie polityki 

społecznej

950 000,00

wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań 

publicznych  rozdz.85395
70 000,00

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

rozdz.85395
30 000,00

Zakładam firmę - wsparcie  osób chcących rozpocząć działalność 

gospodarczą na terenie K OSI  rozdz.85395
850 000,00

855 Rodzina 440 000,00

dotacja celowa dla żłobka rozdz.85505 70 000,00

dotacja celowa dla niepublicznego żłobka  rozdz.85505 350 000,00

dotacja celowa dla klubu dziecięcego  rozdz.85506 20 000,00

900

Gospodarka 

komunalna                         

i ochrona 

środowiska

1 020 000,00

prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Konina  rozdz.90013
320 000,00

dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Pomoc i 

opieka nad bezdomnymi zwierzętami" rozdz.90013
70 000,00

dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Kastracja i 

leczenie kotów wolno żyjących" rozdz.90013
90 000,00
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Dział Wyszczególnienie Określenie zadań Plan  na 2019 rok

dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie 

miasta Konina rozdz.90026
30 000,00

dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie 

nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej  rozdz.90095
300 000,00

dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu 

ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i 

odnawialnych źródeł energii rozdz.90095

210 000,00

921

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

188 000,00

organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina  

rozdz.92195
188 000,00

926 Kultura fizyczna  2 885 000,00

organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców miasta 

Konina
70 000,00

organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla osób z 

niepełnosprawnościami
15 000,00

szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach 

sportowych  rozdz.92695
2 800 000,00

Razem zadania powiatu 6 018 281,96

Dotacje podmiotowe 5 597 221,96

801
Oświata i 

wychowanie
4 354 300,00

dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego rozdz. 80105 10 800,00

dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115 10 000,00

dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116 1 200 000,00

dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116 600 000,00

dotacja dla branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117 330 000,00

dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120 470 000,00

dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120 350 000,00

dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130 500 000,00

Strona 4



Dział Wyszczególnienie Określenie zadań Plan  na 2019 rok

dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz. 80149 600 000,00

dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80151 150 000,00

dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej i liceum 

ogólnokształcącego rozdz. 80152
118 500,00

dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80152 15 000,00

853

Pozostałe 

zadania w 

zakresie polityki 

społecznej

367 921,96

prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i 

społeczna  rozdz.85311
367 921,96

854

Edukacyjna 

opieka 

wychowawcza

875 000,00

dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego rozdz. 85403
875 000,00

Dotacje celowe 421 060,00

630 Turystyka  75 000,00

organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina  

rozdz.63095
15 000,00

udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna 

miasta Konina  rozdz.63001
60 000,00

755 Wymiar sprawiedliwości 126 060,00

prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych  rozdz.75515 126 060,00

855 Rodzina 220 000,00

prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego -  

Rodzinny Dom Dziecka   rozdz.85510
220 000,00

18 838 989,71OGÓŁEM

Strona 5


