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                              Załącznik nr 4
Dotacje udzielane z budżetu miasta                               do zarządzenia nr 21/11/2012

                              Prezydenta Miasta Lublin
                               z dnia 14 listopada 2012 r.   

w złotych

Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania
z tego:

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
przedmiotowa podmiotowa celowa

1 2 3 4 5 6 7 8

Dotacje ogółem
z tego:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

700 Gospodarka mieszkaniowa

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji

działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście

758 Różne rozliczenia

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

wpłata do budżetu państwa

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92106 Teatry 

dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

dotacja dla Teatru Starego upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta 

dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta 

dotacja dla Centrum Kultury

Dotacja ogółem       
        z budżetu 

na 2013 rok

146 222 613 1 700 000 107 844 903 36 677 710 ###

55 233 033 1 700 000 42 520 690 11 012 343
Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków 
europejskich 52 150 690 1 700 000 42 520 690 7 930 000

6 700 000 1 700 000 5 000 000

6 700 000 1 700 000 5 000 000

6 700 000 1 700 000 5 000 000

remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym 
posiadaniu Gminy Lublin
budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta 
Augusta

2 200 000 2 200 000

2 200 000 2 200 000

2 200 000 2 200 000
poprawa bezpieczeństwa w mieście, 
dofinansowanie budowy komisariatu policji

7 679 968 7 679 968

7 679 968 7 679 968

7 679 968 7 679 968
wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

35 570 722 34 840 722 730 000

3 300 000 3 300 000

3 300 000 3 300 000

19 530 722 18 890 722 640 000

740 000 740 000

2 000 000 2 000 000

1 690 722 1 690 722

2 400 000 2 400 000

1 400 000 1 400 000

580 000 580 000

7 200 000 6 560 000 640 000
upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta,
zakupy inwestycyjne
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Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania
z tego:

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
przedmiotowa podmiotowa celowa

1 2 3 4 5 6 7 8

Dotacja ogółem       
        z budżetu 

na 2013 rok

dotacje dla Warsztatów Kultury

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

dotacja dla Galerii Labirynt

92116 Biblioteki

dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

720 Informatyka

72095 Pozostała działalność

projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"

801 Oświata i wychowanie

80120 Licea ogólnokształcące

projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych

Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami

pomoc finansowa dla Gminy Lubartów

3 520 000 3 520 000
upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta,
remont siedziby przy ul. Grodzkiej 5a

1 230 000 1 230 000

1 230 000 1 230 000
upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta,
remont siedziby przy ul. Popiełuszki 5

11 510 000 11 420 000 90 000

11 510 000 11 420 000 90 000

upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców miasta,
remont filii bibliotecznych,
zakupy inwestycyjne 

Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków 
europejskich 507 343 507 343

104 423 104 423

104 423 104 423

104 423 104 423

rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez 
utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i 
szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej 
najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu

402 920 402 920

402 920 402 920

402 920 402 920
wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje 
przez uczniów z liceów ogólnokształcących

Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom 
samorządu terytorialnego na podstawie umów 
i porozumień 75 000 75 000

15 000 15 000

15 000 15 000

dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców 
Lublina na terenie innych powiatów 15 000 15 000

wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin 
uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie 
innych powiatów

60 000 60 000

60 000 60 000

60 000 60 000

2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000
pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku 
z rozbudową składowiska odpadów w Rokitnie
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Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania
z tego:

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
przedmiotowa podmiotowa celowa

1 2 3 4 5 6 7 8

Dotacja ogółem       
        z budżetu 

na 2013 rok

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010 Rolnictwo i łowiectwo

01030 Izby rolnicze 

wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej

750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

80104 Przedszkola

dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

80110 Gimnazja

dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

80120 Licea ogólnokształcące

80123 Licea profilowane

90 989 580 65 324 213 25 665 367

Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków 
europejskich 81 689 600 61 894 433 19 795 167

25 000 25 000

25 000 25 000

25 000 25 000
wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 
pkt 1 ustawy o izbach rolniczych

90 000 90 000

90 000 90 000

90 000 90 000

wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców 
miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe 
w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących 
spoza budżetu miasta

59 248 000 59 248 000

5 394 000 5 394 000

dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż 
miasto 5 394 000 5 394 000

utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

324 000 324 000

dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż 
miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych 324 000 324 000

utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach 
podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

16 900 000 16 900 000

16 900 000 16 900 000
utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

140 000 140 000
dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż 
miasto 140 000 140 000

utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

7 800 000 7 800 000

7 800 000 7 800 000
utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

10 500 000 10 500 000

dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne 
niż miasto 10 500 000 10 500 000

utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach 
ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne 
i fizyczne

190 000 190 000
dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż 
miasto 190 000 190 000

utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
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Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania
z tego:

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
przedmiotowa podmiotowa celowa

1 2 3 4 5 6 7 8

Dotacja ogółem       
        z budżetu 

na 2013 rok

80130 Szkoły zawodowe

dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminnny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

18 000 000 18 000 000

18 000 000 18 000 000
utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach 
zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1 593 600 1 593 600

152 000 152 000

152 000 152 000

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 10 000 10 000

dofinansowanie realizacji programów interwencyjno-
motywacyjnych dla osób z problemem narkomanii

udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej 50 000 50 000

dofinansowanie prowadzenia działań na rzecz rodzin, w których 
występują problemy narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa 
indywidualnego lub grup terapeutycznych oraz realizacji 
programów wspierających dla członków rodzin z problemem 
narkomanii oraz osób uzależnionych od narkotyków

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 72 000 72 000

dofinansowanie działalności partyworkerów w obszarach 
szczególnego ryzyka, realizacji programów edukacyjnych 
i interwencyjnych mających na celu zmniejszenie liczby 
użytkowników dróg będących pod wpływem środków 
psychoaktywnych, realizacji programów profilaktyczno-
interwencyjnych dla dzieci i młodzieży podejmujących 
zachowania ryzykowne oraz realizacji programów profilaktyczno-
edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS

pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej 
i kontraktu socjalnego 20 000 20 000

dofinansowanie prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych 
z elementami wsparcia psychologicznego dotyczącego 
rozwiązywania bieżących problemów życiowych, zajęć 
psychoedukacyjnych dla rodzin ukierunkowanych na zmianę 
nawyków zachowań utrudniających reintegrację społeczną 
członka rodziny po ukończeniu przez niego leczenia oraz 
realizacji programów postrehabilitacyjnych umożliwiających 
powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od 
narkotyków po przebytej terapii

1 441 600 1 441 600

1 441 600 1 441 600

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 168 000 168 000

dofinansowanie realizacji programów interwencyjno-
motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym,
programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych 
od alkoholu, zorganizowanie nauki języka migowego dla 
specjalistów psychoterapii uzależnień, organizacji wyjazdów dla 
rodzin osób uzależnionych od alkoholu - wspomaganie procesu 
rehabilitacji, a także prowadzenia ośrodka typu hostel dla osób 
uzależnionych od alkoholu, po przybytym leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego
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Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania
z tego:

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
przedmiotowa podmiotowa celowa

1 2 3 4 5 6 7 8

Dotacja ogółem       
        z budżetu 

na 2013 rok

852 Pomoc społeczna

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85202 Domy pomocy społecznej

otoczenie opieką osób starszych

85203 Ośrodki wsparcia

dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie 225 000 225 000

dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków 
rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów dla 
rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich 
przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez 
stosowania przemocy, prowadzenia programów 
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym, prowadzenia obozów z programem 
terapeutycznym dla członków rodzin z problemem alkoholowym 
jako zwieńczenie dotychczas prowadzonej pracy, prowadzenie 
świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym oraz realizacji działań na rzecz przeciwdziałania 
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym 
prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup 
terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,  w szczególności dla 
dzieci i młodzieży 748 600 748 600

dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii 
z profesjonalnym programem profilaktycznym, pozalekcyjnych 
zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
z elementami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, działań o charakterze 
edukacyjno-wspierającym dla rodziców i innych osób dorosłych 
pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów i przedsięwzięć 
profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 
spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych i studentów, prowadzenia środowiskowych 
działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach 
szczególnego ryzyka, realizacji programów psychokorekcyjnych 
dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości lub 
stanie po użyciu alkoholu, prowadzenia szkoleń dla kandydatów 
na kierowców w szkołach nauki jazdy

wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej 300 000 300 000

dofinansowanie prowadzenia centrum integracji społecznej dla 
mieszkańców Miasta Lublin, w szczególności dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków (miesięczna stawka na 
uczestnika i pracownika centrum - 625 zł)

12 190 000 12 190 000

600 000 600 000

dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych 
prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 600 000 600 000

utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez 
osoby prawne i fizyczne

500 000 500 000
dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż 
miasto 500 000 500 000

700 000 700 000

700 000 700 000
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Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania
z tego:

Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
przedmiotowa podmiotowa celowa

1 2 3 4 5 6 7 8

Dotacja ogółem       
        z budżetu 

na 2013 rok

85206 Wspieranie rodziny

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

usługi opiekuńcze

85295 Pozostała działalność

prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych zapewnienie posiłku osobom potrzebującym

programy wsparcia i aktywizacji seniorów aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku

dystrybucja żywności dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina

świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

rehabilitacja osób niepełnosprawnych podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

1 000 000 1 000 000

dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty 
inne niż miasto 1 000 000 1 000 000

utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia 
dziennego prowadzonych przez osoby prawne 
i fizyczne

7 900 000 7 900 000

7 900 000 7 900 000
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych

1 490 000 1 490 000

zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach 
dla bezdomnych i ofiar przemocy 1 300 000 1 300 000

zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy 
i matkom samotnie wychowującym dzieci

20 000 20 000

20 000 20 000

150 000 150 000

700 000 351 433 348 567

700 000 351 433 348 567

700 000 351 433 348 567

organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę 
o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej 
zapobiegania 30 000 30 000

stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych

8 000 8 000

55 000 55 000

organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami 
niepełnosprawnymi 32 000 32 000

138 000 138 000

11 567 11 567

34 000 34 000

umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom 
niepełnosprawnym 40 000 40 000

351 433 351 433
wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych

2 360 000 2 270 000 90 000

1 340 000 1 340 000

dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych 
przez podmioty inne niż miasto 1 340 000 1 340 000

utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - 
wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
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85406

85410 Internaty i bursy szkolne

dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

85412

obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Program Ograniczania Niskiej Emisji

90095 Pozostała działalność

pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

edukacja ekologiczna

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury

tworzenie kolekcji sztuki współczesnej upowszechnianie kultury wsród mieszkańców miasta

miasto kultury upowszechnianie kultury wsród mieszkańców miasta

kultura w dzielnicach upowszechnianie kultury wsród mieszkańców miasta

pomysł na kulturę upowszechnianie kultury wsród mieszkańców miasta

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami upowszechnianie kultury wsród mieszkańców miasta

odnowa zabytków i opieka nad zabytkami 

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

upowszechnianie kultury fizycznej

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne 330 000 330 000

dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez 
podmioty inne niż miasto 330 000 330 000

udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

600 000 600 000

600 000 600 000
utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 90 000 90 000

90 000 90 000

358 000 358 000

300 000 300 000

300 000 300 000
ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, 
pochodzących ze spalania paliwa stałego

58 000 58 000

58 000 58 000

58 000 58 000
upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej 
wśród mieszkańców miasta

2 950 000 2 950 000

2 250 000 2 250 000

2 250 000 2 250 000

50 000 50 000

1 700 000 1 700 000

400 000 400 000

100 000 100 000

700 000 700 000

dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane zabytków 700 000 700 000

2 175 000 2 175 000

2 175 000 2 175 000

1 375 000 1 375 000
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propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin

wspieranie kultury fizycznej rozwój kultury fizycznej

801 Oświata i wychowanie

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80104 Przedszkola

dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

852 Pomoc społeczna

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej

Dotacje na zadania zlecone

z tego:

Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie

852 Pomoc społeczna

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

usługi opiekuńcze 

1 375 000 1 375 000

800 000 800 000

Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu 
terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 4 429 780 3 429 780 1 000 000

3 385 000 3 385 000

150 000 150 000

dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż 
miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych 150 000 150 000

utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych 
i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne

3 200 000 3 200 000

3 200 000 3 200 000

utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych 
i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby 
prawne i fizyczne

35 000 35 000

dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż 
miasto 35 000 35 000

utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach 
przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne 
i fizyczne

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych 
prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1 000 000 1 000 000

utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin 
w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

44 780 44 780

44 780 44 780

44 780 44 780

44 780 44 780
wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych

4 870 200 4 870 200

1 166 000 1 166 000

1 166 000 1 166 000

1 166 000 1 166 000

1 166 000 1 166 000
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych
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852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane 
przez powiat 3 704 200 3 704 200

3 704 200 3 704 200

3 366 200 3 366 200

dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 3 366 200 3 366 200

pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
i osobom z chorobą Alzheimera 

338 000 338 000

dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie 338 000 338 000
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