
                                     Załącznik Nr 9
                                     do uchwały Nr 120/XVII/2003
                                     Rady Miejskiej w Ostrołęce
                                      z dnia 29 grudnia 2003 r.

Plan dotacji  na realizację zadań pożytku publicznego
na 2004 rok

Lp. Przeznaczenie dotacji Dział Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji
Rozdział /w zł/

Ogółem 944 000
750 35 000

75095 35 000
1 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym

przedsiębiorczość 

2 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
 kontaktów i współpracy między społeczeństwami

851 379 000
85154 349 000

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych:

3 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu.



Lp. Przeznaczenie dotacji Dział Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji
Rozdział /w zł/

4 Prowadzenie w  świetlicy zajęć z dziećmi 
o charakt. psychoedukacyjnym i socjoterapeutycznym
w zakr. profilakt.uzależn. i wspom. działaln. placówki.

5 Pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

6 Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyki
przeciwalkoholowej, dla dzieci z rodzin patologicznych

85195 30 000
7 Rozwój honorowego krwiodawstwa w celu pozyskania

większej ilości krwi

8 Rehabilitacja psychiczna i ruchowa kobiet po mastektomi

9 Punkt konsultacyjno-diagnostyczny  anonimowego testowania
w kierunku HIV i AIDS

852 80 000
85295 80 000

10 Świadczenia w postaci jednego gorącego posiłku
dziennie.

11 Uruchomienie dziennego pobytu / Ośrodek wsparcia/
dla ludzi starszych, z jednym posiłkiem dziennie.

12 Rozszerzenie ofert świadczeń w zakresie



Lp. Przeznaczenie dotacji Dział Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji
Rozdział /w zł/

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i innych 
921 50 000

92195 50 000
13 Organizacja przeglądów, festiwali, konkursów,

turniejów, plenerów

14 Organizacja imprez i festynów artystyczno-rozrywkow.

15 Publikacja czasopism edukacyjno-regionalnych

Przeznaczenie dotacji na niżej wyszczególnione  926 400 000
zadania określają umowy zawarte z poszczególnymi 92695 400 000
stowarzyszeniami kultury fizycznej

16 Zabezpieczenie procesu szkoleniowo-startowego
w dyscyplinach:pływanie, lekkoatletyka, boks, judo,
pięciobój nowoczesny, szachy, piłka siatkowa, 
piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka nożna, tenis 
stołowy,skoki do wody, taniec towarzyski
 - udział  zawodach i turniejach rangi ogólnopolskiej,
   wojewódzkiej, (przejazdy, diety, opłaty startowe,
   opłaty licencyjne),
 - zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
 - dofinansowanie obozów sportowych (wyżywienie
   zakwaterowanie,wynajem obiektów sportowych)
 - opłata szkoleniowców



Lp. Przeznaczenie dotacji Dział Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji
Rozdział /w zł/

17 Organizacja i przeprowadzenie współzawodnictwa 
w ramach Ostrołęckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

18 Organizacja turniejów ogólnopolskich i lokalnych

19 Szkolenie i udział w zawodach w ramach ratownictwa
wodnego




