TABELA NR 8
WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA
ZA 2005 ROK
w złotych

Dział

Wyszczególnienie

Określenie zadań

Razem zadania gminy
851 Ochrona zdrowia
wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń słuŜącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zadania własne
gminy art. 41 ust.1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Plan

Wykonanie

% wykonania

1 671 000

1 598 081

95,64

400 000

327 081

81,77

400 000

327 081

205 000

205 000

70 000

70 000

135 000

135 000

166 000

166 000

166 000

166 000

900 000

900 000

900 000

900 000

199 000

199 000

doŜywianie dzieci, wspieranie rozwoju psychofizycznego
dzieci i młodzieŜy podczas pobytu na koloniach i
półkoloniach, realizacja programu zapobiegania i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w
rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach
Niebieskich Kart,

852 Pomoc społeczna
działalność bieŜąca ośrodka wsparcia dzieci
niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne
plus koszty utrzymania zadania własne gminy z zakresu
opieki społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 2 pkt 3
ustawy o pomocy społecznej)
wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy
społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o
pomocy społecznej - opieka nad bezdomnymi

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

926 Kultura fizyczna i sport
szkolenie uzdolnionych sportowo w :
szermierce, kolarstwie, piłce noŜnej dziewcząt i chłopców,
tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce
koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej, skokach
spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach
dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie

100,00

100,00

100,00

organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla
mieszkańców Konina
organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych

Razem zadania powiatu

Strona 1

100,00

w złotych

630 Turystyka
organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina
oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście

zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób
wypoczywających nad wodami

852 Pomoc społeczna
realizacja bieŜących zadań własnych w zakresie ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych i placówek oświatowowychowawczych (młodzieŜowe ośrodki wychowawcze,
socjoterapii) art. 19 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej

OGÓŁEM

Strona 2

14 000

14 000

11 000

11 000

3 000

3 000

185 000

185 000

185 000

185 000

1 870 000

1 797 081

100,00

100,00

96,10

