Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr  XXXVII / 393 / 2001 z dnia 21 grudnia 2001 r.


Wykaz dotacji dla podmiotów miasta Zgierza nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych miasta w roku 2002.

Dział
rozdział
§ 2820
Nazwa podmiotu
Kwota dotacji
Przeznaczenie
851
85154


Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci “Szansa”
Zgierz, ul. Gabriela Narutowicza 12












Stowarzyszenie Abstynentów Klubu “Stop” 
Zgierz, ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 3
161.000 zł

130.000 zł
w tym:
95.000 zł



25.000 zł




10.000 zł



31.000 zł
w tym:
12.000 zł



6.000 zł



11.000 zł



2.000 zł




na prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych przeznaczonych dla dzieci z grupy ryzyka

na prowadzenie Ośrodka Wspierania Rodziny realizującego program profilaktyczno-terapeutyczny adresowany do rodzin problemowych z terenu miasta

na finansowanie kosztów utrzymania świetlicy





na finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Klubu i wynagrodzenie dla gospodarza

na zorganizowanie grup terapeutycznych prowadzonych na terenie Klubu przez terapeutów

na zorganizowanie obozu terapeutycznego dla członków Klubu i ich rodzin

na organizację uroczystości okolicznościowych
851
85195

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu,
Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26
38.000 zł
w tym:

18.000 zł


14.000 zł


6.000 zł




na prowadzenie Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego Aktywności Społecznej

na dowóz dzieci na zajęcia rehabilitacyjne

na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
854
85412



Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3 / 5

Uczniowski Klub Sportowy “Lisy”
Zgierz, ul. Parzęczewska 46

Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia 2

Zgierskie Towarzystwo Atletyczne
Zgierz, ul. Wschodnia 2
10.960 zł
w tym:

3.840 zł



4.720 zł


1.200 zł


1.200 zł



na organizację obozu zimowego w Bratoszewicach


na organizację obozu zimowego dla sekcji lekkoatletycznej w Wiśle


na organizację wypoczynku zimowego w miejscu zamieszkania

na organizację wypoczynku i zajęć sportowych w miejscu zamieszkania
921
92195

Towarzystwo Śpiewacze “Lutnia”
Zgierz, ul. Łęczycka 2












Towarzystwo Przyjaciół Zgierza
Zgierz, ul. 1 Maja 5
















Spółdzielczy Dom Kultury “SEM”
Zgierz, ul. Parzęczewska 21
18.900 zł
9.000 zł
w tym:
5.000 zł


2.500 zł


500 zł


1.000 zł


5.400 zł
w tym:
1.000 zł


400 zł


500 zł



500 zł


3.000 zł


4.500 zł
w tym:
1.000 zł


2.000 zł


1.500 zł



na organizację koncertu z okazji Święta Narodowego 3 Maja

na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu chóru do Kieżmarku lub Kupiszek

na udział w krajowym konkursie wokalnym w  Żyrardowie

na organizację koncertu jubileuszowego – 95 lat istnienia chóru



na organizację sesji popularno-naukowej – 60 rocznica rozstrzelania stu Polaków w Zgierzu

na wydanie zeszytu zawierającego materiały z sesji

na zakup nagród dla laureatów konkursu rysunkowego “Jak widzę Zgierz”

na zakup nagród dla laureatów konkursu “Wiedzy o Zgierzu”

na wydanie przewodnika turystycznego po Zgierzu




na organizację ferii zimowych w miejscu zamieszkania

na zakup nagród dla laureatów Przeglądu Twórczości Plastyków Amatorów Zgierzan

na udział artystycznych zespołów dziecięcych i młodzieżowych w konkursach krajowych
750
75095
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej “Centrum”
Zgierz, ul. Jana Lechonia 2
100.000 zł
na położenie światłowodu w celu realizacji programu bezpieczeństwa publicznego Miasta
razem dotacje:
328.860 zł


