Załącznik nr 1

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych
Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej
i sportu w 2006 r.
.
Lp.

Podmiot / zadanie.

1. Miejski Klub Sportowy VICTORIA Września:
– szkolenie dzieci i młodzieży, udział w
rozgrywkach prowadzonych przez
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.
2. Klub Piłki Siatkowej PROGRESS Września:
– szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
treningowych piłka siatkowa chłopców.
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORKAN
Września:
– szkolenie dzieci i młodzieży, udział w
rozgrywkach związkowych i zawodach objętych
szkoleniem OZLA w lekkoatletyce,
– szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
treningowych,organizacja obozów sportowych,
udział w rozgrywkach i turniejach w piłce
siatkowej dziewcząt w kategorii seniorek,
juniorek,kadetek.
4. Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Września:
– szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
treningowych,udział w rozgrywkach ligowych,
mistrzostwa wielkopolski młodziczek, kadetek
i mini siatkówka,
– szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
treningowych, udział w rozgrywkach ligowych:
wielkopolska liga kadetów w koszykówce
chłopców,
– szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
treningowych, udział w rozgrywkach i
turniejach w piłce nożnej,
– szkolenie dziewcząt szkół podstawowych klas I
w mini piłce siatkowej.
5. Uczniowski Klub Sportowy ŻAK Września:
– szkolenie młodzieży w sekcji szachowej.
6. Klub Sportowy KOSYNIER Sokołowo:
– szkolenie dzieci i młodzieży, udział w
rozgrywkach prowadzonych przez Koniński
Związek Piłki Nożnej.

Kwota dotacji zł.
50.000,00

18.000,00

4.000,00
14.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
1.330,00
5.000,00
10.000,00

Lp.

Podmiot / zadanie.

7. Ludowy Klub Sportowy BŁĘKITNI Psary
Polskie:
– szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej na
terenie Psar Polskich.
8. Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Marzenin:
– szkolenie dzieci i młodzieży, udział
w rozgrywkach prowadzonych przez WZSz
i turniejach szachowych.
9. Uczniowski Klub Sportowy karate
Tradycyjnego ORZEŁ Września:
– szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
treningowych karate tradycyjnego.
10. Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe:
– szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji tenisa
ziemnego Wrzesińskiego Towarzystwa
Tenisowego i ich udział w rozgrywkach
prowadzonych przez Polski Związek Tenisowy.
11. Uczniowski Klub Sportowy TIGER
Taekwendo Września:
– prowadzenie zajęć sportowych z taekwendo,
z rekreacji ruchowej z elementami taekwendo
oraz szkolenie dzieci i młodzieży w taekwendo
i organizowanie imprez sportowych.
12. Wrzesiński Klub Karate we Wrześni:
– szkolenie dzieci i młodzieży, udział
w rozgrywkach, organizacja zawodów
sportowych – karate.
13. Wrzesiński Klub Tenisa Stołowego:
– tenis stołowy - szkolenie dzieci i młodzieży.
14. Międzyszkolny Klub Sportowy Września:
– szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
treningowych, udział w rozgrywkach w piłce
koszykowej chłopców rocznik 94 0raz 95.
15. Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA
Marzenin:
– szkolenie dzieci i młodzieży, udział w
rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski
Związek Tenisa Stołowego.
16. Uczniowski Klub Sportowy OTOK Otoczna:
– tenis stołowy - szkolenie dzieci i młodzieży.
17. Wrzesińska Brygada Kolarska Września:
– prowadzenie, szkolenie dzieci i młodzieży
w kolarstwie górskim.
RAZEM:

Kwota dotacji zł.

10.000,00
5.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00
3.000,00

1.000,00

1.000,00
3.000,00
143.330,00
BURMISTRZ
Tomasz Kałużny
/-/

Załącznik nr 2

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta
i Gminy Września w zakresie organizacji masowych imprez
sportowych w 2006 r.
Lp.

Podmiot / zadanie.

1. POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE KOŁO
Września:
– organizacja imprez turystycznych dla dzieci
i młodzieży.
2. WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI
NOŻNEJ we Wrześni.
– Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej
piłce nożnej oraz na sztucznej nawierzchni,
– organizacja amatorskich rozgrywek dla dzieci
i młodzieży na sztucznej nawierzchni w okresie
ferii letnich.
3. WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO
TENISOWE we Wrześni.
– organizacja otwartych turniejów tenisa
ziemnego w grach pojedyńczych i deblowych
dla seniorów w 2006 roku. Organizacja
wrzesińskiej amatorskiej ligi tenisa ziemnego w
2006 roku,
– organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku
w miejscu zamieszkania podczas wakacji
letnich. Prowadzenie akcji „Wakacje z tenisem”
– organizacja turnieju eliminacyjnego do
mistrzostw wielkopolski w mini tenisie.
Organizacja Talentiady dla szkół podstawowych
MiG Września oraz udział reprezentacji WTT w
finale wojewódzkim Telentiady 2006,
– organizacja otwartych turniejów tenisa
ziemnego w grach pojedyńczych i deblowych
dla dzieci i młodzieży w sezonie 2006

Kwota dotacji zł.

5.000,00

6.000,00
2.000,00

1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

Lp.

Podmiot / zadanie.

4. TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY
FIZYCZNEJ “SOKÓŁ” Września:
– XI osiedlowy bieg wrześnian,
– cykliczny turniej Grand Prix w tenisie stołowym
kobiet, dziewcząt chłopców i młodzieży,,
– ogólnopolski turniej OPEN w tenisie stołowym,
– X turniej parami - brydż sportowy o puchar
Burmistrza Miasta i Gminy,
5. GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY
SPORTOWE we Wrześni:
– organizacja, przeprowadzenie rozgrywek ligi
wiejskiej w piłkę nożną,
– organizacja letniej i zimowej spartakiady LZS i
mieszkańców wsi,
– organizacja mistrzostw LZS w tenisie
stołowym,
– mistrzostwa LZS w piłce siatkowej.
6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORKAN
Września:
– organizacja czwartków lekkoatletycznych.
Szkolenie dzieci i młodzieży.
7. Wrzesińska Brygada Kolarska:
– Organizacja cyklów wyścigów w kolarstwie
górskim.
8. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “ŻAK”
Września:
– przeprowadzenie rozgrywek wrzesińskiej
rekreacyjnej ligi piłki siatkowej sezon2006/07.
9. Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Marzenin:
organizacja zawodów sportowych dla klas I-III
mini mistrzostwa świata w piłce nożnej
– masowa impreza sportowa -Bieg Kosynierów.
10. Liga Obrony Kraju we Wrześni:
– strzelectwo sportowe w tym: liga strzelecka
zakładów pracy, firm, jednostek LOK, SSP,
szkół gimnazjalnych, szkół średnich – treningi
młodzieży, zawody strzeleckie z okazji święta
niepodległości.

Kwota dotacji zł.

1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00

2.000,00
1.000,00
500,00
500,00

3.500,00
1.500,00

5.000,00
2.500,00
10.000,00
3.000,00

Lp.

Podmiot / zadanie.

11. Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Września:
– organizacja turnieju w koszykówce ulicznej dla
szkół podstawowych, gimnazjów, open,
– organizacja turniej plażowej piłki siatkowej dla
dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjów z
okazji z okazji Dnia Dziecka,
– organizacja zawodów sportowych dla
przedszkolaków / konkurencje indywidualne,
sztafety /,
– halowe mistrzostwa szkół podstawowych w
lekkiej atletyce, halowe mistrzostwa gimnazjów
w lekkiejatletyce,
– organizacja i przeprowadzenie rozgrywek
halowej piłki nożnej dla oldboys.
12. Klub Piłki Siatkowej PROGRESS Września:
– otwarte turnieje w piłce siatkowej kobiet i
mężczyzn.
13. Uczniowski Klub Sportowy GRODZIANIE
w Grzybowie:
– I gminne mistrzostwa dzieci szkół
podstawowych w siatkówce plażowej dla
dziewcząt i chłopców – Grzybowo 2006.
14. Uczniowski Klub Sportowy w Otocznej:
– igrzyska lekkoatletyczne szkół wiejskich.
15. Międzyszkolny Klub Sportowy Września:
– organizacja oraz uczestnictwo w turniejach piłki
koszykowej chłopców szkół podstawowych
w piłce koszykowej chłopców.
16. MKS VICTORIA Września:
– organizacja imprezy o zasięgu ogólnopolskim turniej piłkarski z udziałem: ORŁÓW
GÓRSKIEGO, CRACOWI, LECHA, ARKI
z okazji 75-lecia klubu i 750 lecia miasta
Wrześni.
17. Uczniowski Klub Sportowy TIGER Taekwendo
Września:
– zorganizowanie otwartych dziecięcych
mistrzostw Wrześni w Taekwendo.
18. Samorządowa Szkoła Podstawowa
w Kaczanowie:
– III turniej tenisa stołowego „ Sąsiedzkie
potyczki”.
RAZEM:

Kwota dotacji zł.
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00

3.100,00

500,00

1.000,00
2.000,00

15.000,00

1.400,00
500,00
82.000,00
BURMISTRZ
Tomasz Kałużny
/-/

