
 

Dotacje celowe w 2015 r.

w z!otych

Lp. Dzia! Rozdzia! Nazwa zadania

Jednostka 

otrzymuj"ca 
dotacj# Kwota dotacji 

1 2 3 4 5 6

1 851 85154

Prowadzenie dzia!alno"ci profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej i terapeutycznej w zakresie przeciwdzia!ania patologiom 
spo!ecznym takim jak alkoholizm, narkomania i przemoc Konkursy ofert 75 000,00 z!

2 851 85195

#wiadczenie nieodp!atnych us!ug medycznych i piel$gnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepe!nosprawnych i w podesz!ym 
wieku Konkursy ofert 40 000,00 z!

3 851 85195 Rehabilitacja i integracja spo!eczna inwalidów g!uchoniemych i osób s!abos!ysz%cych Konkursy ofert 8 000,00 z!

4 851 85195 Rehabilitacja i integracja spo!eczna  osób niewidomych i trac%cych wzrok Konkursy ofert 5 000,00 z!

5 851 85195 Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 4 500,00 z!

6 851 85195 Rehabilitacja psychospo!eczna osób dotkni$tych chorob% psychiczn% i ich rodzin Konkursy ofert 10 000,00 z!

7 851 85195 Rehabilitacja psychoruchowa i integracja spo!eczna osób dotkni$tych chorob% nowotworow% Konkursy ofert 10 000,00 z!

8 851 85195 Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zaj$ciowej programów integruj%cych osoby niepe!nosprawne ze spo!ecze&stwem Konkursy ofert 8 000,00 z!

9 851 85195 Prowadzenie warsztatów teatralnych integruj%cych dzieci i m!odzie'y niepe!nosprawn% ze "rodowiskiem rówie"niczym. Konkursy ofert 5 500,00 z!

10 851 85195

Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w"ród dzieci, m!odzie'y i doros!ych mieszka&ców 
miasta poprzez organizacj$ pokazów i szkole& Konkursy ofert 4 500,00 z!

11 851 85195 Prowadzenie dzia!alno"ci informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzyc$ Konkursy ofert 6 000,00 z!

12 851 85195

Wk!%d w!asny do ofert organizacji pozarz%dowych ubiegaj%cych si$ o pozyskanie "rodków unijnych na realizacj$ zada& w!asnych 
gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 10 000,00 z!

13 921 92195

Prowadzenie dzia!alno"ci na rzecz popularyzacji nauki w"ród mieszka&ców Sandomierza poprzez organizowanie konferencji 
popularnonaukowych z ró'nych dziedzin i wydawanie pisma o charakterze popularnonaukowym, zawieraj%cego artyku!y tre"ciowo 
zwi%zane z Sandomierzem Konkursy ofert 20 000,00 z!

14 921 92195

Kultywowanie okresu historycznej "wietno"ci miasta Sandomierza w formie pokazów pojedynków rycerskich, musztry paradnej, 
prezentacji ta&ców dworskich i dawnej muzyki (Sandomierskie Ksi$stwo Kultury) Konkursy ofert 30 000,00 z!

15 921 92195

Piel$gnowanie i podtrzymywanie w spo!ecze&stwie rozwoju "wiadomo"ci narodowej i obywatelskiej oraz integracja spo!eczna 
inwalidów wojennych, emerytów i rencistów. Konkursy ofert 3 000,00 z!

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
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16 921 92195

Podtrzymywanie i upowszechnianie w spo!ecze&stwie tradycji zwi%zanych z obronno"ci% kraju i polskiego czynu zbrojnego oraz 
integracja spo!eczna by!ych 'o!nierzy zawodowych i oficerów rezerwy Wojska Polskiego Konkursy ofert 2 000,00 z!

17 921 92195

Upowszechnianie w spo!ecze&stwie tradycji walk o wolno"* i niepodleg!o"* kraju , piel$gnowanie polsko"ci i rozwoju "wiadomo"ci 
narodowej oraz  integracja spo!eczna by!ych 'o!nierzy AK. Konkursy ofert 2 000,00 z!

18 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i m!odzie'y w zakresie karate, uczestnictwo we wspó!zawodnictwie sportowym Konkursy ofert 20 000,00 z!

19 926 92695

Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla m!odzie'y w zakresie spotów si!owych, uczestnictwo we wspó!zawodnictwie 
sportowym Konkursy ofert 22 000,00 z!

20 926 92695 Szkolenie m!odzie'y w zakresie szermierki historycznej, !ucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, ta&ca i muzyki dawnej Konkursy ofert 20 000,00 z!

21 926 92695

Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i m!odzie'y w zakresie tenisa sto!owego, udzia! sandomierskiej m!odzie'y w zawodach 
tenisa sto!owego oraz organizacja rozgrywek tenisowych na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 000,00 z!

22 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i m!odzie'y w zakresie p!ywania, udzia! w zamiejscowej rywalizacji sportowej Konkursy ofert 20 000,00 z!

23 926 92695

Organizowanie w$dkarstwa, rekreacji i sportu w$dkarskiego na terenie Sandomierza, prowadzenie szkó!ki w$dkarskiej dla dzieci i 
m!odzie'y, organizacja zawodów w$dkarskich oraz festynów w$dkarskich dla dzieci Konkursy ofert 9 000,00 z!

24 926 92695

Prowadzenie szkolenia sportowego w pi!ce siatkowej dziewcz%t, udzia! dziewcz$cych zespo!ów pi!ki siatkowej w zamiejscowej 
rywalizacji sportowej Konkursy ofert 50 000,00 z!

25 926 92695

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i m!odzie'y z terenu Sandomierza w formie obozów, kolonii, 
biwaków, wycieczek, rajdów  sportowych Konkursy ofert 25 000,00 z!

26 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i m!odzie'y w zakresie pi!ki r$cznej, uczestnictwo we wspó!zawodnictwie sportowym Konkursy ofert 82 000,00 z!

27 926 92695 Prowadzenie szkolenia dzieci i m!odzie'y w zakresie lekkoatletyki, uczestnictwo we wspó!zawodnictwie sportowym Konkursy ofert 30 000,00 z!

28 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i m!odzie'y w zakresie pi!ki no'nej, uczestnictwo we wspó!zawodnictwie sportowym Konkursy ofert 90 000,00 z!

29 926 92695 Wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie miasta Sandomierza( nabór wniosków-sport kwalifikowany) Konkursy ofert 280 000,00 z!

OGÓ$EM 900 500,00 z!
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