
Zarządzenie Nr 481/IV/2006 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 20 czerwca 2006r. 
 
 
 
w sprawie:  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku  
publicznego na rok 2006.  
 
  

Na podstawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006r. (rozdz. 
5 pkt. 3) zarządzam, co następuje:  
 
 
§ 1.   Ustala się podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

realizujące zadania dotowane z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2006r. 
Wykaz podmiotów, dotowanych zadań oraz wysokość dotacji określa 
załącznika nr 1do zarządzenia.  

§ 2.   1.   Uruchomienie środków przeznaczonych na dotacje nastąpi po 
podpisaniu umów z w/w  podmiotami.  

2.   Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie przez podmiot 
realizujący zadanie pożytku publicznego kompletnej dokumentacji 
określonej w ogłoszeniu o konkursie.  

 
§ 3.   Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zdań 

publicznych wyznaczam odpowiednio: Wydział Kultury, Sportu 
i Zdrowia i Wydział Finansowy.  

 
§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 



 Załącznik Nr 1 
 do Zarządzenia nr 481/IV/2006 
 z dnia 20 czerwca 2006r. 

 
 
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania 
dotowane z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2006r. 
 

Podmiot 
prowadzący 

działalność pożytku 
publicznego 

Nazwa zadania Kwota 

Pleszewskie 
Stowarzyszenie 
Przeciwdziałania 
Narkomani 

Wyjazd na warsztaty profilaktyczne 

400 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Zarząd Miejsko – 
Gminny Pleszew  

„Akcja LATO 2006” dla dzieci i rodzin 
wielodzietnych  3.700 

Parafia p.w. 
Najświętszego 
Zbawiciela w Pleszewie 

Zorganizowanie letniego wypoczynku i 
turystyczno – rekreacyjnych wyjazdów dla 
dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej  
 

1.500 

Uczniowski Klub 
Sportowy „ŻAKI” w 
Taczanowie  

Organizacja półkolonii letnich „Wakacje na 
sportowo” z elementami Profilaktyki 
uzależnień organizowanych w Zespole Szkół 
Publicznych w Taczanowie  
 

1.500 

Liga Obrony Kraju 
Zarząd Rejonowy w 
Pleszewie  

Upowszechnianie i propagowanie 
wypoczynku, turystyki i sportów obronnych 
oraz wodnych na rzece Prośnie oraz miejsc 
pamięci narodowej  

2.500 

Pleszewskie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci o 
Szczególnych 
Potrzebach 
Opiekuńczych „Dom” 

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży  

1.000 

Związek Harcerstwa 
Polskiego w Pleszewie  

Zlot „Poznański Czerwiec’56” 400 
Miejsko – Gminny 
Szkolny Związek 
Sportowy w Pleszewie 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów „U nas 
lenie nie są w cenie” – II EDYCJA 
 

25.000 

 
 


