Zarządzenie Nr 527/IV/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 13 października 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.

§ 2.

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
pkt. 1 załącznika do zarządzenia.
Ocenę możliwości realizacji zadań oraz ocenę kalkulacji kosztów wraz z
uzasadnieniem określa pkt. 2 załącznika do zarządzenia
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 527/IV/2006
z dnia 13 października 2006

1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące
zadania dotowane z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2006r.
Podmiot
prowadzący
działalność pożytku
publicznego
Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy w
Lenartowicach

Klub Sportowy RolbudOSiR

Klub Sportowy „Basket”
Pleszew
Międzyszkolny
Uczniowski Klub
Sportowy „Pleszewski
Kocioł”
Miejsko Gminny
Szkolny Związek
Sportowy w Pleszewie
Uczniowski Klub
Sportowy „Żaki”
Uczniowski Klub
Sportowy „Żaki”
Liga Obrony Kraju
Pleszewskie
Stowarzyszenie Piłki
Siatkowej Libero
Stowarzyszenie
Ludowych Zespołów
Sportowych
Związek Harcerstwa
Polskiego

Nazwa zadania
Szkolenie młodych zawodników w piłce
nożnej, udział w rozgrywkach
organizowanych przez gminę. Podnoszenie
sprawności fizycznej i zdrowotności
lokalnego społeczeństwa.
Szkolenie dzieci i młodzieży w miesiącach
listopad i grudzień 2006 roku w zakresie
galowej piłki nożnej – organizacja turniejów
halowych oraz wyjazdy drużyn
młodzieżowych na turnieje halowe a także
udział drużyny seniorów w meczach Pucharu
Polski
Realizacja zadania z zakresu przygotowania
dzieci i młodzieży do udziału w rozgrywkach
w Wielkopolskiej Lidze Koszykowej
Akademia tenisowa Miki i Donalda –
Talentiada
Realizacja zawodów sportowych i turniejów
dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i
gimnazjalnych miasta i gminy Pleszew
Organizowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży z rejonu Taczanowa i Gminy
Pleszew poprzez sport (tenis stołowy) udział
w Turniejach i rozgrywkach ligowych
Szkolenie dzieci i młodzieży z Rejonu
Taczanowa w piłce nożnej – udział w
rozgrywkach ligowych
Zawody w sportach obronnych
Prowadzenie sekcji siatkowej dziewcząt ze
szkół z terenu miasta i gminy Pleszew, udział
w rozgrywkach w ramach WZPS

Kwota

700 zł.

11.000 zł.

3.500 zł.

1.000 zł.

2.000 zł.

1.300 zł

700 zł.
800 zł.
8.000 zł.

Amatorska halowa liga Stowarzyszenia LZS
MiG Pleszew w piłce nożnej

2.000 zł.

Jesienne plenorowe zawody sportoworekreacyjne „INO mi się nie zgub”

1.000 zł

2. Ocena możliwości realizacji zadań oraz ocena kosztów wraz
z uzasadnieniem.
Wszystkie wymienione w pkt. 1 organizacje pozarządowe (oferenci)
spełniają wymagania określone w ustawie oraz w ogłoszeniu z dnia
21 sierpnia 2006, a także:
a) posiadają wystarczające możliwości realizacji zadań,
b) przedstawiły kalkulacje kosztów realizacji zadań w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania. Kalkulacje te zostały ocenione
pozytywnie,

Każdemu z podmiotów wymienionych w pkt. 1 przydzielono wielkość
środków publicznych które zdaniem dotującego umożliwiają realizację
zadania.

