Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej nr XXXI-74/2013
z dnia 30.08.2013r

Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 roku
Dział

Rozdział Paragraf

630
63003
2360
851
85149
2360
852
85228

2360

85295
2360
853
85311

2360

85395
2360
854
85412

2360
85418
2360
900
90095
2360
921
92105

Nazwa

Plan

Turystyka

15 000,00

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

15 000,00

udział lokalnych organizacji pożytku publicznego w
rocznicowych obchodach Bitwy Warszawskiej 1920
r. w Ossowie.

15 000,00

Ochrona zdrowia

11 957,00

Programy polityki zdrowotnej

11 957,00

program „Stop cukrzycy”

11 957,00

Pomoc społeczna

93 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

62 000,00

zapewnienie usług medyczno – pielęgnacyjnych
osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego
funkcjonowania ze względu na wiek lub stan
zdrowia w ich domach

62 000,00

Pozostała działalność

31 000,00

zapewnienie kompleksowej opieki nad
bezdomnymi

31 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

185 000,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych

108 400,00

integracja i aktywizacja środowisk osób
niepełnosprawnych oraz prowadzenie
innowacyjnych działań zapobiegających ich
izolacji i marginalizacji

108 400,00

Pozostała działalność

76 600,00

zapewnienie opieki paliatywno – hospicyjnej
osobom nieuleczalnie chorym – opieka hospicyjna
w domu pacjenta i opieka stacjonarna

76 600,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

168 000,00

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

105 000,00

organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w
czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz szkolenia
wolontariuszy

105 000,00

Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii
społecznej

63 000,00

prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym

63 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

110 000,00

Pozostała działalność

110 000,00

edukacja ekologiczna oraz opieka nad
bezdomnymi zwierzętami

110 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0,00

2360
926
92605

2360

Razem:

popularyzowanie dziedzictwa kulturowego gminy
Wołomin

0,00

Kultura fizyczna

155 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

155 000,00

szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez
kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez
sportowych oraz wszelkich form aktywności
fizycznej

155 000,00

737 957,00

