
ZARZĄDZENIE NR 49/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016r.

Na podstawie rozdz. XIII pkt. 7 Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016r. w 
zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony zdrowia określoną w załączniku 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie dotacji nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego w formie wsparcia lub 
powierzenia oraz dostosowaniu harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania do wysokości przyznanej dotacji.

§ 3. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych  wyznaczam 
odpowiednio: Wydział Organizacyjny ,Wydział Finansowy oraz Inspektora d/s kontroli Urzędu Miasta i Gminy w 
Pleszewie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 49/VII/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Lp.
Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość 

przyznanych 
środków 
publicznych

Wsparcie  realizacji  zadania  publicznego
1. Ochotnicza Straż Pożarna 

Rokutów
Organizowanie i przeprowadzenie 
zawodów sportowo - pożarniczych

8.000 zł

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 
"Lato z Solidarnością"

Organizacja letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży z terenu 
Miasta i Gminy Pleszew w formie 
półkolonii - Lato za grosik

4.000 zł

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych

Organizacja letniego obozu 
wypoczynkowego dla osób 
niepełnosprawnych

3.000 zł

4. Pleszewskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Dzieci o Szczególnych 
Potrzebach Opiekuńczych "Dom"

Organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży z rodzin 
niewydolnych wychowawczo oraz 
w trudnej sytuacji życiowej - 
Gołuchów - przyroda i historia

2.500 zł

5. Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
"Azymut"

Organizacja spływu kajakowego 
rzeką Prosną jako alternatywna 
forma wypoczynku i spędzania 
czasu wolnego od uzależnień

1.000 zł

Powierzenie  realizacji  zadania  publicznego

1. Miejsko - Gminny Szkolny 
Związek Sportowy

Organizacja festynu sportowo - 
rekreacyjnego - Wolni od 
uzależnień dla dzieci i 
młodzieży biorących udział w 
zajęciach prowadzonych w 
świetlicach na terenie Miasta i 
Gminy Pleszew

20.000 zł

Id: F3BF6F99-CA3C-430B-AB17-5DB9942A0E24. Przyjęty Strona 1




