ZARZĄDZENIE NR 248/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w latach
2022 - 2024 z zakresu pomocy społecznej oraz realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu pomocy
społecznej i ochrony zdrowia.
Na podstawie rozdz.VII pkt 3 Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024 przyjętego
Uchwałą Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. oraz rozdz. XIII
pkt 7 Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022 przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się, określoną w załączniku do zarządzenia wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych:
a) na realizację zadania publicznego w latach 2022 - 2024 z zakresu pomocy społecznej,
b) na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
§ 2. Przekazanie dotacji nastąpi po zawarciu umów na realizację zadań publicznych w formie powierzenia lub
wsparcia na zasadach w nich określonych.
§ 3. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych wyznaczam
odpowiednio: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych ,Wydział Finansowy, Stanowisko d/s kontroli Urzędu
Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 248/VIII/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewie
z dnia 16 grudnia 2021 r.
Powierzenie realizacji zadania publicznego
Lp.

1.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Stowarzyszenie
„Zrozumieć i Pomóc"

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Wysokość
przyznanych środków
publicznych łącznie
na lata 2022 - 2024
2.882.646 zł

Powierzenie realizacji zadania publicznego
Lp.

1.
2.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Stowarzyszenie
„Zrozumieć i Pomóc"

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i
Gminy Pleszew "Warto pomagać"
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu
Miasta i Gminy Pleszew „Zdążyć z pomocą"

Stowarzyszenie „Zrozumieć
i Pomóc”

Wysokość
przyznanych środków
publicznych
w 2022 r.
462.500 zł
139.970 zł

Wsparcie realizacji zadania publicznego
Lp.

1.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta Koło
Pleszewskie

Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu
społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem
alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz
z zapewnieniem im całodobowego schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania

Id: 2A541F2B-4A64-409C-AAA6-D8CC60D884DB. Przyjęty

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych
w 2022 r.
120.000 zł
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