Poni ej przedstawiono szczegółowe informacje o realizacji dotacji celowych udzielonych
z bud etu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych realizowanych
przez stowarzyszenia za rok 2005, z wyszczególnieniem organizacji, której udzielono
dotacji, kwoty udzielonej dotacji (zgodnie z umow ), kwoty wykonanej dotacji oraz
nazwy zadania finansowanego lub dofinansowanego.
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Kwota dotacji
(umowa)

Kwota dotacji
(wykonanie)

ZHP

700 zł

700 zł

Kaliski Okr gowy Zwi zek
eglarski

Dzieci ca Olimpiada Sportowa
„Tygrysek”

215 zł

215 zł

„Dzie Otwartej Przystani”

ZHP

3.000 zł

3.000 zł

Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajobrazowe

2.800 zł

2.770 zł

Stowarzyszenie

Nazwa zadania

„Lato z linijk ”
Wytyczenie Trasy Rowerowej
„wokół miasta - WM”

Rozdział 75412 - Ochotnicze stra e po arne
Stowarzyszenie

Ochotnicze stra e po arne
z terenu Gminy Pleszew

Kwota dotacji
(umowa)

Kwota dotacji
(wykonanie)

77.000 zł

76.260 zł

Nazwa zadania

Utrzymanie w gotowo ci bojowej OSP
poprzez „Zakup samochodu bojowego
oraz sprz tu po arniczego

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Stowarzyszenie

TKKF „Platan”

Kwota dotacji
(umowa)

1.000 zł

Kwota dotacji
(wykonanie)

1.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „ aki”

2.000 zł

2.000 zł

Pleszewskie Stowarzyszenie
Przeciwdziałania Narkomanii

2.000 zł

2.000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

2.000 zł

2.000 zł

Pleszewskie Stowarzyszenie
Przeciwdziałania Narkomani

2.000 zł

2.000 zł

Klub Sportowy „Rolbud OSiR”

15.060 zł

15.060 zł

5.000 zł

5.000 zł

450 zł

450 zł

ZHP

2.000 zł

1.992 zł

Ochotnicza Stra Po arna
w Grodzisku

1.500 zł

1.500 zł

Stowarzyszenie na rzecz dzieci
„Lato z Solidarno ci ”
Gminny Zwi zek Kółek i
Organizacji Rolniczych w
Pleszewie

Nazwa zadania

VII Turniej Bryd a Parami
Organizacja czasu wolnego dzieci i
młodzie y z rejonu Taczanowa i
Pleszewa poprzez sport (tenis
stołowy)
Rozgrywki o Puchar Ligi
Podwórkowej
Prowadzenie wietlicy
Akcja „Lato 2005”
Aktywny udział w alternatywnej formie
sp dzania wolnego czasu – Dzie
Kotana.
Zaj cia wychowawczo – sportowe –
piłka no na
Półkolonie „Lato za grosik”
Tradycje wsi Wielkopolskiej
Historyczna Gra po mie cie
„Powstanie Wielkopolskie”
Zoorganizowanie i przeprowadzenie
rozgrywek Gminnej Ligi Młodzie owej
dru yn Po arniczych wg regulaminu
mi dzynarodowego CTIF
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Uczniowskie Kluby Sportowe
„ aki”

Mi dzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „WIE A PLESZEW”

400 zł

400 zł

600 zł

600 zł

5.000 zł

5.000 zł

100 zł

100 zł

Ludowy Klub Sportowy
„LKS OSiR Pleszew”

9.500 zł

9.500 zł

Liga Obrony Kraju w Pleszewie

2.500 zł

2.500 zł

Stowarzyszenie „Zdrowie i ycie”

15.000 zł

15.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „ aki”

2.000 zł

2.000 zł

Towarzystwo Pomocy im. w.
Brata Alberta – Koło Pleszewski

29.761 zł

29.761 zł

Stowarzyszenie LZS MiG
Pleszew
Miejsko – Gminny Szkolny
Zwi zek Sportowy w Pleszewie

Szkolenie dzieci i młodzie y w piłce
no nej.
Organizacja rozgrywek dru yny
juniorów i seniorów MUKS „Wie a”
Pleszew w sezonie sportowym
2005/2006, oraz Okazjonalnego
Ogólnopolskiego Szachowego z
okazji Narodowego wi ta
Niepodległo ci 11 listopada 2005 r.
Rozgrywki ligi amatorskiej LZS w
piłce no nej
Realizacja zaj sportowo –
rekreacyjnych oraz zawodów i
turniejów dla dzieci i młodzie y szkół
podstawowych i gimnazjalnych Gminy
Pleszew
Sekcja lekkiej atletyki oraz piłki
siatkowej dziewcz t – kadetki.
Upowszechnianie sportów obronnych
i strzelnicowa sportowego.
Szczepienia ochronne przeciw grypie
dzieci osób uzale nionych i
zagro onych uzale nieniem
VI Mi dzynarodowy Integracyjny
Turniej Tenisa Stołowego Osób
Niepełnosprawnych w Pleszewie
Udzielenie schronienia i niezb dnego
ubrania osobom tego pozbawionym

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Kwota dotacji
(umowa)

Kwota
dotacji
(wykonanie)

Gminny Zwi zek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych

5.300 zł

5.300 zł

Pleszewskie Towarzystwo
Kulturalne

5.000 zł

4.988 zł

Zwi zek Byłych ołnierzy
Zawodowych i Oficerów
Rezerwy WP

1.500 zł

1.500 zł

Gminny Zwi zek Kółek i
Organizacji Rolniczych w
Pleszewie

3.000 zł

3.000 zł

Stowarzyszenie

Nazwa zadania

Tradycje Wsi Wiejskiej
Dofinansowanie wydawnictwa „ ycie
codzienne w Pleszewie w
dwudziestoleciu mi dzywojennym”
II Kole e ski Zjazd Byłych ołnierzy i
Pracowników Cywilnych Wojska
Polskiego
Rozwijanie i podtrzymywanie tradycji
patriotycznych poprzez zoorganizowanie
zjazdu wysiedlonych i upami tnienie w
formie tablic w 65 – rocznic .

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Kwota dotacji
(umowa)

Kwota
dotacji
(wykonanie)

Stowarzyszenie LZS MiG
Pleszew

3.000 zł

3.000 zł

TKKF „Platan”

12.000 zł

12.000 zł

Stowarzyszenie

Nazwa zadania

Rozgrywki ligi amatorskiej LZS w piłce
no nej
Szkolenie młodzie y
w kr glarstwie
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Pleszewskie Stowarzyszenie
Piłki Siatkowej „LIBERO”

3.500 zł

3.500 zł

Klub Sportowy „BASKET
PLESZEW”

20.000 zł

19.986 zł

Miejsko – Gminny Szkolny
Zwi zek Sportowy w Pleszewie

1.900 zł

1.899 zł

Klub Sportowy „Rolbud – OSiR”

45.000 zł

45.000 zł

TTKF „OGNISKO PLATAN”

10.000 zł

10.000 zł

Prowadzenie sekcji piłki siatkowej
dziewcz t ze szkół z terenu Miasta i
Gminy Pleszewa. Udział w rozgrywkach
w ramach WZPS
Realizacja zadania z zakresu sportu
maj ca na celu kompleksow
działalno i rozwój piłki koszykowej
m czyzn na terenie Miasta i Gminy
Pleszew.
Realizacja zaj sportowo –
rekreacyjnych oraz zawodów i turniejów
dla dzieci i młodzie y szkół
podstawowych i gimnazjalnych Gminy
Pleszew
W zakresie upowszechniania kultury
fizycznej poprzez organizacj zaj
sportowych w zakresie piłki no nej i
udział w rozgrywkach ligowych.
Upowszechnianie kr glarstwa poprzez
prowadzenie szkolenia i udziału w
rozgrywkach.
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