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Uzasadnienie do udzielanych z budżetu Gminy Zdzieszowice dotacji w 2012 roku
1) 30.537 zł - dotacja na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę dotacja przekazywana jest 
do Urzędu Marszałkowskiego .Celem dotacji jest podwyższenie kwalifikacji nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Zdzieszowice.

2) 25.000 zł - czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice -utrzymanie drożnego stanu 
studzienek kanalizacji deszczowej jest koniecznością, zapobiega tworzeniu się zastoisk wody po 
opadach.

3) 610.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -  biblioteki -  dotacja 
przeznaczona jest na statutową działalność biblioteki miejskiej oraz filii wiejskich , którą jest jest 
gromadzenie i wypożyczanie książek, ich merytoryczne opracowywanie i dbałość o jakość 
księgozbioru

4) 2.800.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -  Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji -  dotacja przeznaczona jest na działalność kulturalną , 
sportowa i rekreacyjną prowadzoną przede wszystkim dla mieszkańców gminy / dzieci, v 
młodzież i dorosłych /

5) 317.200 zł -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty -  niepubliczne 
przedszkole prowadzone przez siostry zakonne- dotacja jest udzielona w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawne

6) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom na:
- 15.000 zł -działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic 
środowiskowych poprzez organizację wolnego, dożywianie , wyjazdy wakacyjne -  dotacja 
przeznaczona na dożywianie, organizowanie czasu wolnego oraz wyjazdy dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych
- 8.000 zł -rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych : imprezy integrujące oraz rehabilitację 
wraz z zakupem sprzętu -  dotacja ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym / np. 
rehabilitacja, zakup sprzętu ,imprezy integrujące /

7) 20.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : wykonanie zadań 
z zakresu pomocy społecznej -  świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym -  
dotacja ma na celu zapewnienie niezbędnych usług pielęgnacyjnych dla osób chorych i starszych 
wymagających takiej opieki

8)
5.000 zł -dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji zawodów 
sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa 
sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych -  konkurs ofert -
na terenie Gminy Zdzieszowice prężnie działają organizacje pozarządowe promujące ideę 
współzawodnictwa .Zabezpieczenie środków na ten ceł jest celowe i uzasadnione

9)
700.400 zł - dotacja na wspieranie i upowszechnianie Gminy Zdzieszowice- na terenie naszej 
gminy działa wiele klubów sportowych min.KIub HKS Ruch Zdzieszowice, który awansował d(y 

II ligi co wiąże się z dużymi kosztami utrzymania
10) 1.306 zł -  dotacja na dokończenie realizacji projektu „Opolska eSzkoła .Szjsófą kuN rzyszłości/ 
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