
ZARZĄDZENIE NR 10/VIII/2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r. 

Na podstawie rozdz. XIII pkt 7  Programu współpracy Miasta i  Gminy Pleszew 
z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2023 przyjętego Uchwałą Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. zarządzam, 
co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2023 r. 
w zakresie ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz upowszechniania kultury fizycznej 
określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Przekazanie dotacji nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego w formie wsparcia lub 
powierzenia oraz aktualizacji opisu, harmonogramu działań i kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji 
zadania do wysokości przyznanej dotacji. 

§ 3. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych  wyznaczam 
odpowiednio: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Wydział Finansowy oraz Stanowisko 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 10/VIII/2023 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

Wsparcie realizacji zadania publicznego 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość 
przyznanych 
środków 
publicznych 

1. Miejsko - Gminny Szkolny Związek 
Sportowy 

Organizacja i udział w zawodach oraz 
turniejach sportowo -rekreacyjnych dzieci i 
młodzieży szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Pleszew jako forma aktywnego spędzania 
wolnego czasu zapobiegająca patologiom 
społecznym 

9.000 zł 

2. Pleszewski Klub Karate 
 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży jako alternatywna forma 
spędzania czasu wolnego poprzez 
prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział 
w rywalizacji sportowej 

14.000 zł 

3. Uczniowski Klub Sportowy 
Taekwondo Pleszew 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży jako alternatywna forma 
spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie 
dzieci i młodzieży w technikach walk 
taekwondo i udział w rywalizacji sportowej 

16.000 zł 

4. Klub Sportowy Stal Pleszew Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży jako alternatywna forma 
spędzania czasu wolnego poprzez 
prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki 

23.000 zł 

5. Uczniowski Klub Sportowy 
„Żaki” 

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży jako alternatywna forma 
spędzania czasu wolnego poprzez 
prowadzenie zajęć z zakresu tenisa 
stołowego i udział w rywalizacji sportowej 

8.500 zł 

6. Stowarzyszenie „Pleszewski 
Uniwersytet Trzeciego Wiekuˮ 

Działania na rzecz integracji społecznej oraz 
aktywizacji osób w starszym wieku jako 
forma spędzania czasu wolnego 
„Aktywność naszą szansą - edycja 2023" 

14.000 zł 

7. Stowarzyszenie „Pionier” Działania wspomagające rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych w formie 
warsztatów oraz zajęć integracyjnych 
promujące zdrowy styl życia - warsztaty 
tańca ludowego „Pod nóżkę i pod ramię!"  

8.000 zł 

8. Pleszewskie Stowarzyszenie "Kocia 
Łapka" 

Sterylizacja i kastracja kotów 
wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy 
Pleszew celem ograniczenia populacji 
zwierząt bezdomnych 

30.000 zł 
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9. Klub Sportowy Kosz Pleszew Prowadzenie sekcji piłki koszykowej 
chłopców oraz udział w rywalizacji 
sportowej 

12.000 zł 

. 

Powierzenie realizacji zadania publicznego 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość 
przyznanych 
środków 
publicznych 

1. Miejsko - Gminny Szkolny Związek 
Sportowy  

Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć 
opiekuńczo - wychowawczych, 
informacyjnych i edukacyjnych z 
elementami programu socjoterapeutycznego 
w świetlicach na terenie Miasta i Gminy 
Pleszew jako alternatywna forma 
wypoczynku i spędzania wolnego czasu 

80.000 zł 
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