
Zarz�dzenie Nr 431/IV/2006 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 18 stycznia 2006r. 
 
 
 
w sprawie:  przyznania dotacji podmiotom prowadz�cym działalno�� po�ytku  
publicznego na rok 2006.  
 
  

Na podstawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew 
z podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego na 2006r. (rozdz. 
5 pkt. 3) zarz�dzam, co nast�puje:  
 
 
§ 1.   Ustala si� podmioty prowadz�ce działalno�� po�ytku publicznego 

realizuj�ce zadania dotowane z bud�etu Miasta i Gminy Pleszew w 2006r. 
Wykaz podmiotów, dotowanych zada� oraz wysoko�� dotacji okre�la  
pkt. 1 zał�cznika do zarz�dzenia.  

 Ocen� mo�liwo�ci realizacji zada� oraz ocen� kalkulacji kosztów wraz z 
uzasadnieniem okre�la pkt. 2 zał�cznika do zarz�dzenia  

 
§ 2.   1.   Uruchomienie �rodków przeznaczonych na dotacje nast�pi po 

podpisaniu umów z w/w  podmiotami.  
2.   Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie przez podmiot 

realizuj�cy zadanie po�ytku publicznego kompletnej dokumentacji 
okre�lonej w ogłoszeniu o konkursie.  

 
§ 3.   Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacj� zda� 

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

 
§ 4.   Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania.  
 
 



 Zał�cznik Nr 1 
 do Zarz�dzenia nr 431/IV/2006 
 z dnia 18 stycznia 2006 
 
 
 

1. Podmioty prowadz�ce działalno�� po�ytku publicznego realizuj�ce 
zadania dotowane z bud�etu Miasta i Gminy Pleszew w 2006r. 

 
Podmiot 

prowadz�cy 
działalno�� po�ytku 

publicznego 

Nazwa zadania Kwota 

Pleszewskie 
Towarzystwo Kulturalne 

Zebranie materiałów, opracowanie, napisanie 
i wydanie rozprawy „Hitlerowskie 

wysiedlenia   
6.500 zł. 

Gminny Zwi�zek Kółek 
i Organizacji Rolniczych 

w Pleszewie 
Propagowanie tradycji wsi Wielkopolskiej 6.000 zł. 

Zwi�zek Harcerstwa 
Polskiego  Gra patriotyczna „Wyzwolenie Pleszewa” -------- 

Polski Zwi�zek 
Emerytów i Inwalidów  

Obchody 25-lecia działalno�ci artystycznej 
Chóru �e�skiego „ECHO” działaj�ceego przy 

Zarz�dzie Rejonowym PZERI w Pleszewie 
1.500 zł. 

Towarzystwo 
Miło�ników Pleszewa 

Organizacja Festynów: „Powitanie Lata” i 
Po�egnanie Lata” oraz organizacja 

konkursów dla dzieci i młodzie�y szkolnej 
12.000 zł. 

Mi�dzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Szachowy „Wie�a 

Pleszew” 

Organizacja rozgrywek juniorów i seniorów 
MUKS „Wie�a” Pleszew w sezonie 

sportowym 2006/2007 oraz Okazjonalnego 
Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego z 

okazji Narodowego �wi�ta Niepodległo�ci 
11.XI.2006r. 

2.000 zł 

Stowarzyszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe MiG 

Pleszew  

Amatorska liga w piłce no�nej 
Stowarzyszenia LZS MiG Pleszew  8.000 zł. 

Uczniowski Klub 
Sportowy „�aki” 

Szkolenie dzieci i młodzie�y z Rejonu 
Taczanowa w piłce no�nej 1.000 zł. 

Uczniowski Klub 
Sportowy „�aki” 

Organizowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzie�y z Rejonu Taczanowa i Gminy 

Pleszew poprzez sport (tenis stołowy)  
4.000 zł. 

Liga Obrony Kraju  
Upowszechnianie sportów obronnych i 
strzelectwa sportowego oraz szkolenie 

Pleszewskiej Kadry Młodzików  
3.000 zł. 

Ochotnicza Stra� 
Po�arna Zawidowice 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 
rozgrywek Gminnej Ligi Młodzie�owej 

dru�yn Po�arniczych Wg regulaminu 
mi�dzynarodowego CTIF Zawodów 

Seniorów Gminny Pleszew  
 

4.000 zł 



Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej „LIBERO” 

Prowadzenie sekcji siatkowej dziewcz�t ze 
szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew, udział 
w rozgrywkach w ramach WZPS 
 

15.000 zł 

Klub Sportowy 
"BASKET PLESZEW" 

Realizacja zadania z zakresu sportu maj�ca na 
celu kompleksow� działalno�� i rozwój piłki 
koszykowej m��czyzn na terenie Miasta i 
Gminy Pleszew 

48.000 zł 

TKKF "Platan" 

Organizacja VII Turnieju Bryd�a Sportowego 
Parami z okazji Dni Pleszewa o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zaliczany 
do Grand Prix Wielkopolski oraz Mistrzostw 
Pleszewa na rok 2005/2006 

1.500 zł 

TKKF "Platan" Szkolenie sportowe w kr�glarstwie oraz 
udział w zawodach sportowych 19.000 zł 

Rolbud OSiR Organizacja zaj�� sportowych w zakresie 
piłki no�nej i udział w rozgrywkach ligowych 109.000 zł 

LKS OSiR Pleszew Organizacja zaj�� w zakresie Lekkiej Atletyki 
oraz Piłki Siatkowej Dziewcz�t - Kadetek 25.000 zł 

Mi�dzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Tenisowy „Pleszewski 
Kocioł” 

Akademia Tenisowa Miki i Donalda (mini 
piłka no�na, mini koszykówka, unihokej, mini 
tenis, rzucanki, rzuty i biegi). 
 

2.000 zł 

Stowarzyszenie na rzecz 
wspierania OHP 

Wspieranie zada� publicznych Miasta i 
Gminy Pleszew w dziedzinie kultury 
fizycznej i ratownictwa wodnego, 
krajoznawstwa i turystyki w roku 2006 

1.000 zł 

Miejsko – Gminny 
Szkolny Zwi�zek 
Sportowy  

Realizacja zaj�� sportowo – rekreacyjnych 
oraz zawodów i turniejów dla dzieci i 
młodzie�y szkół podstawowych i 
gimnazjalnych gmin Pleszew na rok 2006r. 

20.000 zł 

Zwi�zek Harcerstwa 
Polskiego w Pleszewie 

Dzieci�ca Olimpiada Sportowa "Tygrysek" 1.000 zł 
Zwi�zek Harcerstwa 
Polskiego w Pleszewie 

Po�yteczne Ferie 2.000 zł 
Zwi�zek Harcerstwa 
Polskiego w Pleszewie 

Obóz wypoczynkowy z elementami nauki 
j�zyków obcych 3.000 zł 

Kaliski Zwi�zek 
�eglarski 

Dzie� otwartej przystani 500 zł 
Stowarzyszenie na rzecz 
dzieci „Lato z 
Solidarno�ci� 
 

Półkolonie „Lato za grosik” 

4.000 zł 

Zwi�zek Harcerstwa 
Polskiego w Pleszewie 
 

Rajd Ekologiczny "Gra w zielone" 
500 zł 

Stowarzyszenie Lokalne 
Salezja�skiej 
Organizacji Sportowej 
"SL SALOS" 

Obóz sportowo – rekreacyjny  
 2.500 zł 



Stowarzyszenie 
"Zdrowie i �ycie" 

Szczepienia ochronne przeciw grypie osób 
uzale�nionych i zagro�onych uzale�nieniem 
 

12.000 zł 

Stowarzyszenie 
"Zdrowie i �ycie" 

Fluoryzacja z�bów metod� szczotkowania 
uczniów z rodzin uzale�nionych i 
znajduj�cych si� w kr�gu zagro�onych 
uzale�nieniem 

4.300 zł 

 
 

2. Ocena mo�liwo�ci realizacji zada� oraz ocena kosztów wraz  

z uzasadnieniem. 

Wszystkie wymienione w pkt. 1 organizacje pozarz�dowe (oferenci) 

spełniaj� wymagania okre�lone w ustawie oraz w ogłoszeniu z dnia  

30 listopada 2005, a tak�e:  

a) posiadaj� wystarczaj�ce mo�liwo�ci realizacji zada�,  

b) przedstawiły kalkulacje kosztów  realizacji zada� w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania. Kalkulacje te zostały ocenione 

pozytywnie, 

  

Ka�demu z podmiotów wymienionych w pkt. 1 przydzielono wielko�� 

�rodków publicznych które zdaniem dotuj�cego umo�liwiaj�  realizacj� 

zadania.   

 


