
Załącznik do
                            Zarządzenia Burmistrza Miasta

Nowy Targ Nr 0050.Z.19.2016
z dnia 20.01.2016 r.

L.p WNIOSKODAW
CA

TYTUŁ PROJEKTU KWOTA DOTACJI W pln

1. Nowotarski Klub
Abstynentów
„RODZINA”

Pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna,
prawna osobom uzależnionym i ich
rodzinom

30.000,00 zł
w tym:
w tym: 5.500 zł.
porady prawne, 5160,00 zł. XIII Międzynarodowy
Rajd Przehyba (noclegi, zajęcia terapeutyczne 5
godzin dziennie, dojazd koszty organizacyjne
finansowanie bazy lokalowej Klubu: Lokal
11.440,00 zł., energia 440,00 zł., opłata tel.internet
1.320,00 zł., opłata RTV 226,15 zł., Gospodarz
Klubu 4.950,00 zł., art. Biurowe i środki czystości
963,85 zł.

2. Rzymskokatolicka
Parafia p.w. św. Jana
Pawła II w Nowym
Targu

Parafialne ferie zimowe w Zakrzowie.
Rekolekcje misyjne dla dzieci z Parafii
pw. św. Jana Pawła II w Nowym Targu.

5.000,00 zł
transport, koszty noclegów

3. Stowarzyszenie
Hipiczne PRO NATI

Wakacje w siodle dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych

10.000,00 zł
wynajem koni na dwa turnusy

4. Klub Sportowy
„GORCE”

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych w dyscyplinach
zespołowych (siatkówka i koszykówka)

5.500,00 zł
wynagrodzenie jednego trenera 3.250,00 zł.,
org. zawodów oraz
zakup sprzętu sportowego 2.250,00 zł.

5. Nowotarski Klub
Piłkarski
„PODHALE”

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych – „młodzi
nowotarscy piłkarze z dala od nałogów”

10.000,00 zł
wynajem obiektów sportowych  oraz
wynagrodzenie trenerów dla grup:skrzaty, żacy i
młodziki.

6. Uczniowski Klub
Sportowy
VICTORIA

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych

2.250,00 zł
opłacenie prowadzącego zajęcia instruktora, tj. 30
złotych x 75 jednostek = 2.250,00

7. Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej „GORCE”

Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci
i młodzieży „Kadra – Orlik”

2.500,00 zł
zakup nagród zawody halowe i kontrolne 420,00
zł., sędziowie zawodów halowych i kontrolnych
320,00 zł.,  szkolenie sportowe – trenerzy 800,00
zł., wynajem obiektów sportowych na zawody i
szkolenia 9

8. Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej „GORCE”

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych WenDo – asertywność i
samoobrona dla kobiet i dziewczynek

3.100,00 zł
wynagrodzenie dwóch trenerów

9. MMKS Podhale
Nowy Targ

Prowadzenie zajęć z unihokeja i udział
w turniejach

4.000,00 zł
koszt trenera i zakup sprzętu sportowego

10. Uczniowski Klub
Spotrowy ORKAN

Prowadzenie zajęć w zakresie kultury
fizycznej i dzialalności
wychowawczej

2.500,00 zł
Koszt trenera 2.000,00 zł. oraz obiekty 500,00 zł.

11. Polskie
Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze
ODDZIAŁ GORCE

Organizowanie i prowadzenie wycieczek
przyrodniczo – krajoznawczych
dla dzieci i młodzieży z rodzin z
problemami alkoholowymi i
zagrożonymi patologicznie

2.500,00 zł
koszt transportu, bilety wstępu, materiały biurowe

RAZEM 77.350,00 zł


