
uARZ 4DZENTE N. ...sJlB¿r

BURMISTRZA J4DRZEJOWA

z dnia ..-1i9.,.0.f., ..2'99.h.,

w sprawie: podzialu Srodków finansowych na dofinansowanie letniego wypoczynku dla

dzieci i mlodzieiy z rodzin patologicznych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

( tekst jednolity z200h pz. U.Nr 142 poz l59l zpóinieiszymi zmianami) w zwiqzku z

ü.h*utqNr XVIV183/04 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z dnia 29.a1.2004r. w sprawie

,,gminnego programu profilaktyki i iozwlqgywania problemów alkohololvych na rok 2004"

Burmistrz Miasta i Gminy Jqdrzejów zav4dza:

$ l

podzielió Srodki finansowe w wys. 39.000,0021 zaplanowane w,,gminnym programie

profilaktyki i rozwiq,zywania próblemów alkoholowych na rok 2004" na dofinansowanie

lobnii látnich, progiu-.m isychoterapeutycmym lub profilakfycznym dla dzieci i

rtlo dzie zy z r o dzin pato lo g icznyc h, dla nastqpuj 4cych o rganizato ró w :

1. CARITAS-u Diecezji Kieleckiej - Ognisko Wychowawcze ptzy ul' Jana Pawla II

w Jpdrzejowie - na organizacjE pólkolonii - 5'000,00 zl

2. Towarzys tw a P rzyjaciél Dziec i zatzqd Miejsko-Gminny w Jgdrzejowie -

2.000,00 zl
3. ZwiqzkuHarcerstwa Polskiego- Komenda Hufca w Jqdrzejowie - 3'000, 00 zt

4. Stowarzyszenia,,ziemia Jgdrzejowska" w JEdrzejowie- 1 .000,00 zl

5. Kuratorcti"go osrodka Prácy zwlodzieal-príry S4dzie Rejonowym w Jgdrzejowie-

1.500,0021
6. Szkoly podstawowej Nr 2 w Jpdrzejowie - na organizacjq polkolonii - 4.500,00 zl

7. dofinansowanie wypoczynku dla 15 dzieci w Sierakowie organizowanych pfzez TKKF w

Kielcach - 4..000,0021 ( uczestnik ponosi odplatnoSó w wys.200,00zl )
8. Urzpdu Miejskiego w Jqdrzejowie -.tu org*itucjp wypoczynku w Zlotowie - 18'000'0021

$ 2

nie dofinansowaó letniego wypoczynku organizowanego ptzez:

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "HADES" w Jgdrzejowie

2. Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach
3. Polski Komitet Pomocy Spolecznej Zarzqd Miejsko-Gminny w Jqdrzejowie

4. Uczniowski Miqdzyszkolny Klubu Sportowego "NADIR"

z uwagi na ograniczone Érodki finansowe-

$ 3

Dzieci na wyjazd do Sierakowa i ZlotowaoÍazdzieci uczestniczqce w pólkoloniach

orgu.riro*unych w Szkole Podstawowej nr 2 bpd4typowane przez dyrektorów i pedagogów

szkó1.



pozostali organizator zy wwczynku zobowi4zani s4do przedloZenia przed termrnem

wypoczynku risty azieái z'iodznpatologicznych, które zostaty zakwalifikowane do

wypoczynku - co warunkowaó bedzie 'liuttto*itttie Srodków'

$4

Wykonanie zarz4dzentapowierzam Naczelniklwi Wydziatu OÉwiaty Kultury' Sportu

i Promocji.

$s

Zuzqdzenie wchodzi rv Zycie z dniem powziEcia'
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