
                     Załącznik Nr 7

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych

plan roku 2010

Wydatki razem 6 744 473

Wydatki na zadania własne 6 734 378

Dział 630 Turystyka 12 000

Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 000

Dotacje celowe na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 

młodzieży

12 000

Dział 750 Administracja publiczna 25 000

Rozdz.75095 Pozostała działalność 25 000

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. 

"Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych"

25 000

               

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 480 000

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 30 000

Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu 

narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży

20 000

                        

Dotacje celowe na przeprowadzenie lokalnej diagnozy w zakresie używania 

narkotyków, alkoholu oraz problemu przemocy wśród młodzieży szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Miasta

10 000

                        

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 430 000

Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących 

m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne 

formy spędzania czasu wolnego

770 000

                          

Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom 5 000

                         

Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, 

adresowane do dzieci i młodzieży

25 000

                          

Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki 

uzależnień

25 000

                        

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i 

socjoterapeutyczne

400 000

                        

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym 180 000

                  

Dotacje celowe na wsparcie uczestnictwa młodzieży w spotkaniach 

profilaktyczno-terapeutycznych

5 000

                      

Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią 

społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-

rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych

20 000

                        

Rozdz.85195 Pozostała działalność 20 000

Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, 

nowotworowym, cukrzycy

20 000
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Dział 852 Pomoc społeczna 1 883 000

Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 300 000

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-

wychowawczych

300 000

                     

Rozdz.85295 Pozostała działalność 1 583 000

Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboższych 723 000

                        

Dotacje celowe na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób 

niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu

45 000

                      

Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, 

niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań 

okolicznościowych

40 000

                    

Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych 50 000

                        

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych 

kobiet i mężczyzn

725 000

                        

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40 378

Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych 40 378

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty 

terapii zajęciowej

40 378

                       

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 351 000

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 351 000

Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-

STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie

131 000

                     

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług 

Wielobranżowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale

220 000

                   

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 660 500

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 348 500

Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej  na konserwację zabytków w 

Muzeum Diecezjalnym

13 500

                       

Dotacja celowa dla Konwentu OO. Bernardynów w Rzeszowie (zespół 

klasztorny) na remont i konserwację budynku klasztoru

1 200 000

                    

Dotacja celowa dla Parafii p.w. Św. Wojciecha i Stanisława na prace 

remontowo - konserwatorskie dzwonnicy kościoła Farnego w Rzeszowie

135 000

             

Rozdz.92195 Pozostała działalność 312 000

Dotacje celowe na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów 

muzycznych w Rzeszowie

147 000

                         

Dotacje celowe na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych 30 000

                       

Dotacje celowe na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych o profilu 

tanecznym, wokalnym i instrumentalnym dla zespołów rzeszowskich

15 000

                    

Dotacje celowe na organizację plenerów i innowacyjnych warsztatów 

malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych, połączonych z realizacją 

wystaw prac w Rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki i nauki

10 000

                     

Dotacje celowe na organizację wystaw w zakresie plastyki, grafiki, fotografii, 

filatelistyki itp.

20 000
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Dotacje celowe na pomoc w organizacji imprez kulturalnych prezentujących 

bogactwo kulturalne miasta i regionu, w tym w imprezach patriotycznych i 

jubileuszowych

90 000

                 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 282 500

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 282 500

Dotacje na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki 130 000

                          

Dotacje na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej 390 000

                    

Dotacje na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej 130 000

                           

Dotacje na szkolenia i upowszechnianie współzawodnictwa sportowego dzieci i 

młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

632 500

                          

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami 

samorządu terytorialnego

10 095

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 095

Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych 10 095

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty 

terapii zajęciowej

10 095
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