
Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku 

„Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz 

„Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ” 
 

Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią bazę dla 

rozwoju społeczności, podejmując działania dla dobra mieszkańców, integrując i aktywizując społeczność wokół istotnych problemów. Uzupełniają tym 

samym działania podejmowane przez lokalny samorząd. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwaną w dalszej części niniejszego sprawozdania 

“ustawą”) corocznie uchwalany jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok następny. Art. 5a ust. 3 wymienionej ustawy, 

zobowiązuje także organ  wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

sprawozdania z realizacji programu współpracy w danym roku kalendarzowym za rok poprzedni.  
 

Program na rok 2017 określał główne założenia współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Między innymi wskazywał priorytetowe zadania 

publiczne, będące przedmiotem współpracy, określał tryb finansowania zadań publicznych, szczegółowe cele, zasady oraz formy współpracy z 

podmiotami III sektora. Projekt programu powstał w oparciu o wcześniejsze doświadczenia i zgłaszane wnioski, został poddany wymaganym 

konsultacjom społecznym oraz zaopiniowany pozytywnie przez Kaliską Radę Działalności Pożytku Publicznego. 
  

Uchwałą Nr XVI /186/2015 z dnia 20 listopada 2015r. Rada Miejska Kalisza uchwaliła  „Wieloletni program  z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”, natomiast uchwałą  Nr XXIX/354/2016 z dnia 27 października 

2016r. uchwaliła „Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2017”. 
 

A.  FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY 
 

Jedną z podstawowych form współpracy miasta z podmiotami sektora pozarządowego była współpraca finansowa, polegająca na zlecaniu organizacjom 

pozarządowym realizacji zadań publicznych, należących do miasta w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy. Zlecanie zadań publicznych 

miało charakter: 
 

• powierzenia, czyli wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji; 
• wsparcia, czyli wykonywania zadania z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji. 
 

Oprócz trybów przewidzianych w ww. ustawie zlecanie zadań publicznych odbywało się w oparciu o zapisy uchwały Nr XLVII/641/2014 Rady 

Miejskiej Kalisza z dnia 22.05.2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza oraz uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej 

Kalisza z dnia 29.06.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz. 
 

 



I. Dotacje na wsparcie  lub powierzenie realizacji zadania udzielone w trybie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
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1 
 

1 1 Aktywizacja psychiczna i 

fizyczna oraz edukacja 

zdrowotna osób 

niepracujących  w 

podeszłym wieku  

1 
 

0 60 osób 
 w tym 50 

wolontariuszy 

450 177.500,00 65.000,00 

1 
 

1 1 Działania na rzecz 

promocji honorowego 

krwiodawstwa w 

społeczności lokalne 

1 
 

0 20 osób  
 w tym  

18 

wolontariuszy 

600 

dawców  
 
 

21.500,00 15.000,00 

5 
 

2 2 Działania w zakresie 

rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych 

2 
 

0 15 osób  
 w tym  

2 

wolontariuszy 

180 106.940,00 47.000,00 

2 2 1 Dofinansowanie wkładów 

własnych do projektów 

współfinansowanych ze 

źródeł zewnętrznych, 

służących realizacji zadań 

publicznych na terenie 

miasta Kalisz 

1 0 7 w tym  
3 

wolontariuszy 

50 46.700,00 10.000,00 

            3 3 3 Organizacja obozów 

terapeutycznych dla 

dorosłych osób 

uzależnionych   i 

współuzależnionych  

3 0 9  

120 
 

58.494,44 
 

51.000,00 

3 
 

3 3 Prowadzenie dwóch 

Klubów i świetlicy 

abstynenckiej  

3 
 

0 9  230 75.144,27      59.800,00 



 

1 
 

 

1 
 

1 
Prowadzenie Miejskiego 

Punktu Konsultacyjnego 

dla osób 

doświadczających 

przemocy w rodzinie 

alkoholowej i dla osób 

uzależnionych  

 

1 
 

 

0 
 

3 osoby 
 

139 
 

41.085,00 
 

31.000,00 

1 1 1 Realizacja grup 

terapeutycznych dla osób 

uzależnionych od 

narkotyków i 

eksperymentujących z 

narkotykami oraz dla 

osób współuzależnionych 

1 0  

5 osób  
 

1595 30.000,00 30.000,00 

7 
oferty na dwa 

lata  

7 7 Prowadzenie świetlic 

środowiskowych 

realizujących 

pozalekcyjne programy 

opiekuńczo – 

wychowawcze 

zawierające elementy 

socjoterapii 

7 
Umowy 

wieloletni

e na lata 

2016 – 

2017 

 

0 
 

74 osoby 
w tym 53 

wolontariuszy 

 

250  
 

696.745,47 
 

462.500,00 

3 
 

5 
 

3 
 

Organizacja obozów 

profilaktyczno – 

terapeutycznych dla 

dzieci z rodzin z 

problemem alkoholowym  

5 
 

0 101 osób w 

tym 64 

wolontariuszy  
 

270  272.477,69 242.990,45 

1 1 1 Realizacja Programu 

Trenerów Osiedlowych  
1 0 43 osoby  

 

5000  80.000,00 80.000,00 

3 4 3 Działania rehabilitacyjne i 

zapobiegające 

wykluczeniu społecznemu 

osób bezdomnych z 

problemem alkoholowym 

wraz z zapewnieniem 

schronienia  

4 
Umowy 

wieloletni

e na lata 

2016 – 

2017 

0 20 osób   

409 
 

714.287,15 
 

360.000,00 

 1 1 1 Prowadzenie w 2017r. 

punktu interwencyjnego 

dla osób bezdomnych z 

problemem alkoholowym 

1 0 7 osób w tym   

3 

wolontariuszy 

189 62.403,36 50.000,00 

1 1 1 Realizacja zajęć 

profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży metodą 

harcerską  

1 0 38 osób  w 

tym 32 

wolontariuszy  

583 82.279,52 30.000,00 
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22 39 20  

Kultura, sztuka , ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego  

27 0 1000 osób, 
w tym  250 
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15.000 983.296 400.000,00 
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4 
 ( w tym 2 

oferty na 2 lata 

2016-2017) 
 

 

2 2 usługi opiekuńcze  4 umowy 

(w tym 2 
umowy 

wieloletni

e na lata 

2016 – 

2017) 

0 270 
 osób 

 

617 3.420.972,00 3.420.972,00 

1 1 1 zapewnienie gorącego 

posiłku  
1 0 4 osoby 

w tym 3 

wolontariuszy 

800 

tygodni

owo  

278.160,00 255.000,00 

2 2 2 Zapewnienie żywności   2 0 7 osób  
w tym 5 

wolontariuszy 

2500 312.000,00 130.000,00 

3 3 3 Zapewnienie niezbędnego 

ubrania 
3 0 5 osób  

w tym  3 

wolontariuszy 

3120 84.250,00 18.000,00 
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1 1 1 Upowszechnianie i 

organizacja sportu 

szkolnego we wszystkich 

typach szkół  

1 0 85 6.500 120.000,00 120.000,00 

1 1 1 Prowadzenie stanicy 

harcerskiej w Szałe  wraz 

z pokrywaniem bieżących 

kosztów utrzymania 

1 0 6 800 50.000,00 50.000,00 

7 7 3 Organizacja zimowego 

wypoczynki dzieci i 

młodzieży 

3 0 20 114 56.099,07 21.925,00 

10 15 7 Organizacja letniego 

wypoczynku dzieci i 

młodzieży 

10 0 88 432 349.591,63 94.491,98 
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 3 3 2 Działalność 

wspomagająca  rozwój 

wspólnot i społeczności 

lokalnych; promocja i 

organizacja wolontariatu; 

rewitalizacja 

2 0 27 3500 14.174,37 6.905,53 

RAZEM 86 107 71  86 0 1922 
osoby             

w tym 487 

wolontariu-

szy  

43.438 8.134.099,97 6.033.584,96 



 

Nie wskazano informacji nt. wskaźników:  
1/ inne dane pozwalające ocenić stopień realizacji programu współpracy oraz 2/ inne, np. dotyczące jakości świadczonych usług w ramach 

realizowanych zadań, rezultatów działań, opinie uczestników, które to wskaźniki zostały ujęte w „Programie współpracy Miasta Kalisza z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”   
 

II. Dotacje udzielane organizacjom pozarządowym w innym trybie niż wynikającym  

z ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o pomocy społecznej 

 
Wydział/             jednostka 

organizacyjna 
 

Forma wsparcia 
Liczba podmiotów 

korzystających ze 

wsparcia 

 

Kwota wydatkowana na wsparcie ( w zł ) 

 

Wydział Kultury 
i Sztuki, Sportu 

i Turystyki 

Dotacje udzielane w trybie Uchwały Nr 

XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z 

dnia 22.05.2014r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, położonych lub 

znajdujących się na terenie miasta Kalisza  
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014r., poz. 3323)     

 

8 
 

600.000,00 
  
 

 

Dotacje udzielane na zasadach określonych  

w uchwale nr XI/147/2011 Rady Miejskiej 

Kalisza z dnia 29.06.2011r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Miasto Kalisz  
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)  

 

26 
4.521.700,00 

 na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   
 

 

 

7 

380.000,00 
 na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej 

służącej do szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 

oraz do organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych 

i zawodów sportowych upowszechniających 

popularne  dyscypliny sportu 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i  Spraw 

Obronnych 
 

Dotacja celowa na realizację zadania pn. 

ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 25 

sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej   

 

5 
 

124.000,00 
 

Miejski Ośrodek  Pomocy 

Społecznej / Wydział Spraw 

Społecznych i Mieszkaniowych  

Dotacja podmiotowa  - przekazana na 

podstawie  ustawy o z dn. 27.08.1997 o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

2 
158.877,00 

wspieranie osób niepełnosprawnych 

(współfinansowanie działalności warsztatów terapii 

zajęciowej): 
RAZEM 48 5.784.577,00 

 

 

 



III. Pozakonkursowe formy wspierania organizacji pozarządowych 
 

Wydział / 
jednostka organizacyjna 

 

Forma wsparcia 
Liczba organizacji 

korzystających ze 

wsparcia 

 

Kwota wydatkowana na wsparcie  
( w zł ) 

Wydział Spraw Społecznych i 

Mieszkaniowych 
Zakup artykułów do paczek świątecznych, nagród w 

konkursach, festynów, wyposażenia 
25 23.028,45 

Wsparcie finansowe poprzez zakup usług niezbędnych do 

organizacji imprez i spotkań okolicznościowych 
24 62.288,86 

Zakup usługi dotyczącej realizacji kampanii „Wróć bez HIV”  1 2.000,00 

Wydział Strategii i Rozwoju 

Biuro Rewitalizacji  
Zakup usługi realizacji uroczystej gali II Kaliskiego Forum 

Biznesu 
1 

 

27.000,00 
Wsparcie finansowe w zakresie promowania kształcenia 

zawodowego na terenie miasta Kalisza 
1 

46.000,00 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw 

Obronnych 

Wsparcie finansowe poprzez zakup towarów i usług 

niezbędnych do realizacji zadań OSP  
 

5 

 

178.767,97 

Biuro Komunikacji Społecznej Realizacja usługi przewodnickiej podczas organizacji Drzwi 

Otwartych w Urzędzie Miasta Kalisza   
1 

295,20 

Realizacja usługi wsparcia działań wizerunkowych Miasta 

Kalisza podczas organizacji Mistrzostw Polski w Kickboxingu 

full contact.  
1 

5.000,00 

RAZEM 59 344.380,48 

 

IV. Dofinansowanie udzielane organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a  

ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie tzw. „małe granty”  
 

Wydział Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji w formie małego 

grantu ( w zł ) 
Wydział Strategii i 

Rozwoju Biuro 

Rewitalizacji  

Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej 

Kwadratura, 
Podwórkowa Kultura 10.000,00 

Stowarzyszenie Multi.Art Po co miastu kultura? - debata społeczna 

dotycząca rewitalizacji miasta poprzez 

działania kulturalne 

8.700,00 

Stowarzyszenie Kalisz Literacki, „Sztuka w oknie 8.000,00 
 

Wydział Spraw 

Społecznych i 

Mieszkaniowych 

Fundacja „Bread of life”   „Akademia walki z rakiem”  2.500,00 
Fundacja „Bread of life”   „Odważni wygrywają”  2.750,00 
Fundacja „Bread of life”  „Wigilia na kaliskim rynku”  9.300,00 
Stowarzyszenie „Fajna Szkoła ”  „Super kolega – spotkania integracyjne”  4.739,00 
Fundacja „Mocni Miłością”  „Rozwój opieki domowej nad osobami 

przewlekle chorymi”  
7.540,00 



Fundacja „Wygrajmy z czasem”  „Wyjazdowe warsztaty terapeutyczno 
lecznicze dla rodzin autystycznych 

10.000,00 

Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę  Zdrowy tryb życia chorego na cukrzycę 7.520,00 

Związek Harcerstwa Polskiego  „Razem Lepiej” 3.000,00 

RAZEM 74.049 

 

 

V. Podsumowanie  finansowych form współpracy 
 

Lp. Rodzaj finansowej formy wsparcia Kwota dotacji uzyskanej  

z Miasta ( w zł ) 
 

I 
Dotacje na wsparcie  lub powierzenie realizacji zadania udzielone w trybie 

ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie  
 

6.033.584,96 
 

II 
Dotacje udzielane organizacjom pozarządowym w innym trybie niż 

wynikającym z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o 

pomocy społecznej 

 

5.784.577,00 

III Pozakonkursowe formy wspierania organizacji pozarządowych 
 

344.380,48 

 

IV 
Dofinansowanie udzielane organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a 

ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie tzw. 

„małe granty”  

74.049,00 

RAZEM 
 

12.236.591,44 

 

 

Wysokość udzielonego w latach 2011-2017 wsparcia z budżetu Miasta Kalisza 

 na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w ramach Programu współpracy  
 

Lp. Rodzaj finansowej formy 

wsparcia 
Kwota wsparcia uzyskanego z budżetu Miasta (w zł) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
I Dotacje na wsparcie lub 

powierzenie realizacji zadania 

udzielone w trybie otwartego 

konkursu ofert zgodnie z ustawą 

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

6.147.925 4.864.041 5.217.952,80 5.573.669,60 5.594.695,00 5.962.299,50 6.033.584,96 

II Dotacje udzielane organizacjom 

pozarządowym w innym trybie 

niż wynikającym z ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

725.900 3.369.587 3.817.402,00 4.015.452,00 4.119.762,00 4.721.405,00 5.784.577,00 



III Pozakonkursowe formy 

wspierania organizacji  

pozarządowych 

527.251 480.729 1.154.874,96 591.607,20 557.452,65 351.755,88 344.380,48 

IV Dofinansowanie udzielane 

organizacjom pozarządowym w 

trybie art. 19a ustawy dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie tzw. „małe granty” 

23.150 83.297 69.430,00 76.267,32 71.865,39 73.690,00 74.049,00 

RAZEM 
 

7.423.326 8.797.654 10.343.775,04 10.259.659,76 10.256.996,10 11.109.150,38 12.236.591,44 

 

 
Ponadto w ramach realizacji współpracy finansowej z organizacjami polegającej na udzielaniu pożyczek i gwarancji na realizację projektów 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych na terenie miasta Kalisza, na podstawie wniosku Fundacji Rozwoju 

Inicjatyw Kreatywnych w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej na realizację zadania publicznego – projektu „OD ZERA DO 

HAKERA” realizowanego przez Fundację we współpracy z Associacao de Desenvolvimento do Cocelho de Espinho z Portugalii finansowanego w 

ramach Programu ERASMUS+ (Partnerstwa Strategiczne w Sektorze Młodzieży) Miasto Kalisz udzieliło Fundacji Rozwoju Inicjatyw 

Kreatywnych pożyczki w wysokości 52.000,00 zł w celu zachowania płynności finansowej koniecznej do realizacji projektu. W dniu 21 lutego 

2018r. Fundacja dokonała spłaty pożyczki zgodnie z umową pożyczki z dnia 22 sierpnia 2017r.   
 

B. POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY  
 
Poza współpracą finansową równie ważną, chociaż często niedocenianą formą współpracy jest współpraca o charakterze pozafinansowym. Realizowana 

ona była w różnych zakresach i polegała m.in. na udostępnianiu lokali, pomieszczeń i sprzętu na działalność statutową organizacji; przekazywanie 

zamortyzowanych środków trwałych; organizowaniu konsultacji i szkoleń tematycznych oraz doradztwie i udzielaniu pomocy merytorycznej i 

organizacyjnej, a także wymianie informacji o planowanych kierunkach działalności; obejmowaniu patronatem Prezydenta Miasta Kalisza 

ważniejszych projektów realizowanych przez organizacje; udzielaniu rekomendacji organizacjom ubiegającym się o dofinansowanie realizowanych 

projektów z innych źródeł; tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, koordynowaniu i wspieraniu wymiany 

doświadczeń pomiędzy organizacjami; pomocy w nawiązywaniu kontaktów oraz wspieraniu współpracy i wymiany międzynarodowej.  
 

Chociaż w wielu wypadkach formy te są niewymierne, a udzielane wsparcie ze strony samorządu trudne do wyceny, należy podkreślić jego znaczenie 

dla stwarzania korzystnych warunków dla funkcjonowania i rozwoju trzeciego sektora w naszym Mieście. 
 

VI. Udostępnianie lokali, pomieszczeń i sprzętu 
 

Najem, w tym na preferencyjnych 

warunkach 
Najem lokalu i/lub przyznanie preferencyjnych stawek czynszu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez:  

 Wielkopolski Związek Kolarski  
 Klub Piłkarski CALISIA14 Kalisz 
 Uczniowski Klub Sportowy 9 OSRiR Kalisz 
 Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej RELAKS  



 Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”  
 Kaliski Szkolny Związek Sportowy   
 Uczniowski Jacht Klub Sportowy Szturwał  
 Stowarzyszenie „Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz”  
 Związek Kynologiczny 
 Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych - Koło Terenowe 
 Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk  
 Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski 
 Stowarzyszenie „W jedności siła”  
 Automobilklub Kaliski   
 Polski Komitet Pomocy Społecznej  
 Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” 
 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”  
 Związek Harcerstwa Polskiego  
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kaliskiej    
 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej  i byłych Więźniów Politycznych  
 Stowarzyszenie Taxi Tele-Cal  
 Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła w Kaliszu 
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy   
 Polski Związek Emerytów i Rencistów  
 Stowarzyszenie „Głos Kaliszan”  
 Kaliski Klub „Amazonki”  
 Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”  
 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „CALISIA”  
 Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie” 

Umowy użyczenia  Nieruchomość przy ul.29 Pułku Piechoty 35 – dla Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” 
 Samochód ciężarowy dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”  
 Samochód osobowy dla Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego   
 budynki: administracyjny i gospodarczy przy Wale Matejki 2 oraz 3 rowery kolarskie FOCUS IZALCO CHRONOMAX 

– dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego  
 budynki: administracyjny i gospodarczy przy Wale Matejki 2 oraz: boiska piłkarskie: boisko treningowe przy ul. 

Łódzkiej 19, boisko główne na Stadionie Miejskim przy Wale Matejki 2 oraz boisko przy ul. Granicznej 54-58 – dla 

Stowarzyszenia „Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz  
 obiekt sportowy PILAWA przy ul. Częstochowskiej 99, boiska piłkarskie przy Wale Jagielońskim 14 i Łódzkiej 29 – dla 

Klubu Sportowego „PROSNA”   
 obiekt sportowy przy Wale Jagielońskim 13 – dla KP „CALISIA” 14 Kalisz  
 łodzie wioślarskie: czwórka podwójna bez sternika oraz uniwersalna łódź wioślarska: dwójka kombi – dla KTW Kalisz   

Darowizny   Kaliskie Towarzystwo Kolarskie – samochód osobowy  
 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „CALISIA” – sprzęt komputerowy ( 1 sztuka) 



Odpłatne i nieodpłatne okazjonalne 

udostępnianie  pomieszczeń  
i sprzętu  
 

 KKS Włókniarz 1925 Kalisz – nieodpłatne udostępnienie obiektu sportowego przy ul. Wał Matejki 2-4, tj. pawilonu 

wielofunkcyjnego oraz płyty boiska piłkarskiego   
 Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. - nieodpłatne udostępnienie obiektu „Kalisz- Arena” wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przy ul. H. Sawickiej 22-24,       
 KKS Włókniarz 1925 Kalisz – nieodpłatne udostępnienie obiektu – korty tenisowe przy ul. Tuwima 2; korzystanie z 

krytej pływalni przez członków klubu;  
 Kaliski Klub „Amazonki” – udostępnienie salki, sprzętu do zajęć rehabilitacyjnych, 
 Uczniowski Klub Sportowy 9 OSRIR KALISZ – korzystanie z krytej pływalni przez członków klubu, 
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym – korzystanie z krytej pływalni przez dzieci,  
 Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” - korzystanie z krytej pływalni przez członków klubu, 
 Fundacja Kocham Sport – korzystanie z krytej pływalni przez członków fundacji  
 Miejski Klub Sportowy  Kalisz Sp. z o.o. - korzystanie z hali przez członków klubu 
 Uczniowski Klub Sportowy przy SP Nr 12 w Kaliszu – udostępnianie Hali Lekkoatletycznej w celu organizacji 

Mistrzostw Wielkopolski w I.a. oraz udostępnianie salki konferencyjnej przez OSRiR w Kaliszu na posiedzenia Zarządu  
 Kaliskie Towarzystwo Kolarskie – użyczenie płotków, namiotów oraz budowa estrady na XXX Ogólnopolski Wyścig 

Kolarski Bursztynowym Szlakiem Hellena Tour 2017” 
 Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz- udostępnianie salki konferencyjnej przez OSRiR w Kaliszu na potrzeby 

klubu, spotkania z rodzicami i zawodnikami 
 Wielkopolski Związek Kolarski –  udostępnianie salki konferencyjnej przez OSRiR w Kaliszu na posiedzenia Zarządu 

oraz udostępnianie torów na zawody kolarskie, konsultacje torowe, obozy szkoleniowe  
 Uczniowski Klub Sportowy 9 OSRiR KALISZ - udostępnianie salki konferencyjnej przez OSRiR w Kaliszu na 

spotkania z rodzicami i zawodnikami 
 Kaliskie Towarzystwo Szachowe – udostępnianie Hali ARENA w celu organizacji VII Ogólnopolskiego Turnieju 

Szachów Rodzinnych 
 Terenowy Związek Bryżdża Sportowego – wynajem sali do organizacji XVII Otwartego Turnieju Bryżdża Sportowego o 

Mistrzostwo Miasta Kalisza  
 Kaliskie Towarzystwo Tenisowe – wynajem  do organizacji Mistrzostw Polski w tenisie 
 MKS Kalisz sp.zo.o. - udostępnianie salki konferencyjnej przez OSRiR w Kaliszu na posiedzenia Zarządu, konsultacje 

przed i po zawodach sportowych  
 Rejonowe Wodna Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - udostępnianie salki konferencyjnej przez OSRiR w Kaliszu na 

posiedzenia Zarządu  
 Ponadto w 21 przypadkach udostępniono salę recepcyjną, salę nr 36 w Ratuszu oraz salę w Villi Calisia, m. in. na 

spotkania dla: 
 Stowarzyszenia „Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej”  
 Stowarzyszenia Geodetów Polskich  
 Stowarzyszenia Archiwistów Polskich  
 Stowarzyszenie PRO KALISIA 
 Polskiego Towarzystwa Historycznego  
 Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  
 Towarzystwa Genealogicznego 
 Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Kaliszu  

   Podczas spotkań ww. organizacji w salach Urzędu Miejskiego udostępniono również nagłośnienie 

       ( 11 razy ) oraz użyczono ekran i rzutnik mulitmedialny ( 10 razy ).  



 w ramach działalności Centrum Organizacji Pozarządowych, organizacje mogły korzystać z flipcharta, rzutnika, ekranu, 

komputera. Ponadto kaliskie organizacje mogą również korzystać z drukarek, szafek ( przechowywanie dokumentów) 

oraz salki konferencyjnej.      
 Z pomieszczeń Miasta korzystały również na potrzeby organizacji spotkań:  
 Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego   
 Kaliska Rada Seniorów 

 

VII. Organizowanie konsultacji i szkoleń tematycznych  

oraz doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej,  

a także wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności 

 

 Zaproszenie organizacji i stowarzyszeń do współpracy przy tworzeniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – propozycje współpracy i zadań do realizacji; 
 Konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2018”; 
 Konsultacje na bieżąco z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej;  Udzielanie  

merytorycznego i prawnego wsparcia przy tworzeniu i zmianie statutów klubów sportowych i organizacji sportowych;  
 Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w składach komisji konkursowych powołanych do oceny ofert na wspieranie  zadań 

publicznych;  
 Indywidualne doradztwo dla lokalnych NGO udzielane w zakresie: poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych 

(środki krajowe, środki unijne i inne ); konsultacji założeń projektowych ( cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet); pomocy w kreowaniu 

pomysłów projektowych; tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich ( doradztwo prawne i finansowe) świadczone jest od 1 sierpnia 2017r. 

przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach  prowadzonego przez niego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw 

Społecznych w latach 2017- 2018; 
 W ramach prowadzonego COP, realizowane było również doradztwo prawne i projektowe świadczone przez zatrudnionych ekspertów 

zewnętrznych. Doradztwo świadczone było zarówno w formie porad indywidualnych , jak też organizowane były spotkania grupowe. W 2017 

udzielono 5 godzin porad projektowych i 4 godziny porad prawnych. W 2017 zrealizowano szkolenie dla NGO pt. „METODOLOGIA 

TWORZENIA PROJEKTÓW” (23.03.2017r.); 
 Pomoc organizacyjna przy przygotowywaniu uroczystości okolicznościowych i spotkań integracyjnych związanych z działalnością statutową 

organizacji pozarządowych;  
 Wydawanie pozwoleń na nieodpłatne zajęcie terenu na imprezy o charakterze niekomercyjnym;  
 Wzajemne informowanie się o kierunkach działań za pośrednictwem zakładki internetowej na stronie Miasta Kalisza / ORGANIZACJE 

POZARZADOWE / - bieżąca aktualizacja danych nt. kaliskich organizacji pozarządowych oraz zamieszczanie aktualnych informacji m.in. nt. 

uruchamianych naborów wniosków dla organizacji pozarządowych, organizowanych szkoleniach, spotkaniach i warsztatach; informacje o innych 

istotnych wydarzeniach, 
 prowadzenie oficjalnego miejskiego fanpage'a kaliskich organizacji pozarządowych i Miasta Kalisza pod adresem internetowym: 

https://www.facebook.com/kaliskieorganizacjepozarzadowe    
 

W dniu 16 września 2017r.  odbył się na Głównym Rynku w Kaliszu „Piknik z Organizacjami Pozarządowymi”. Wydarzenie miało charakter plenerowy 

- każdy z wystawców miał możliwość zaprezentowania własnej oferty przygotowanej wg indywidualnego pomysłu. Swoją ofertę oraz działalność 



prezentowało 36  kaliskich organizacji pozarządowych: Fundacja „Z Godnością”;  Fundacja Dzieciom „Pomagaj”; Stowarzyszenie Fotograficzne „Poza 

Kadrem”; Fundacja „Pomaganie jest Trendy”; Stowarzyszenie „Głos Kaliszan”;  Fundacja Ewolucja Zdrowia; Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 

Alberta – Koło Kaliskie; Fundacja „Miłosierdzie”; Klub Rugby Husaria Kalisza; Kaliskie Stowarzyszenie „Help Animals”; Fundacja „Piąta Pora 

Roku”; Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu; Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych „Calisia”; Fundacja Osób 

Niepełnosprawnych „Sprawniejsi Razem”; Towarzystwo opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział Kalisza; Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Kalisz; Stowarzyszenie KoLiber Kalisz;  Fundacja „Bread of Life”;  Kaliski Klub Kyokushinkan Karate David Club; Akademia Inicjatyw 

Edukacyjnych Kompas; Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu; Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej Kwadratura; 

Stowarzyszenie Muti.Art; Fundacja Koszykówka Kaliska; Fundacja CHOPS; Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów; Kaliskie Stowarzyszenie 

Chorych na Cukrzycę; Stowarzyszenie „Rowerem do Nowoczesności”; Kaliski Klub „Amazonki”; Stowarzyszenie „Anime E corpo”; Fundacja 

Wspomagania Rozwoju Dzieci „PAPILIO DZIECIOM”; Fundacja „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości”; Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie 

Nieruchomościami Wielkopolski Południowej; Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”; Fundacja „Mocni 

Miłością”;  Fundacja Nasze Dzieci Ojca Wirgiliusza.  
Ponadto podczas Pikniku przeprowadzono spotkanie  robocze z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach konsultacji społecznych 

„Programu współpracy na rok 2018” . 
Miasto Kalisz (realizator wydarzenia) zapewniło stoiska dla organizacji (namioty, ławki, krzesła), a także materiały do przeprowadzenia warsztatów 

artystycznych, przeglądu jamy ustnej, badania poziomu cukru, zajęć ruchowych dla mieszkańców. Wiele stowarzyszeń oraz fundacji zadbało, aby 

kaliszanie odwiedzający „Piknik” spędzili miło i aktywnie czas razem z całymi rodzinami. 
 

VIII. Obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta Kalisza 

 ważniejszych projektów realizowanych przez organizacje  
 

Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza zostały objęte następujące wydarzenia: 
 III Snookerowe Mistrzostwa Polski 50+ 

 XI Spływ twardzieli rzeką Prosną im. Jana Pasia 

 Mistrzostwa Polski Kettlebell Bolt” 

 XI Regionalny konkurs plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych pt. „Najpiękniejsze miejsca w moim mieście” 

 VII Turniej Kręglarski i Cymbergaja dla Osób Niepełnosprawnych z Południowej Wielkopolski  

 Zawody Shinkyokusin Karate Calisia Cup 2017 

 I Piastowski Tryptyk Organowy 2017 

 Internatinal Windsurfing Regatta-Kalisz 2017  

 Nightskating Kalisz # 1 

 40. Krajowa wystawa psów rasowych 2017 

 XVII Dni Papieskie 2017 

 III Bieg Edukatora 

 Konkurs im. Rafała Jelewskiego – Wielkopolski Kucharz Roku 2017 

 IX Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza   

 Kaliski Weekend Fantastyki  

 Program profilaktyczno – edukacyjny „Dziel się uśmiechem”  



 II Bieg Leśną Ścieżką  

 III Rajd Rowerowy im. Ireneusza Mowczana 

 Wieczory Organowe w ramach Jesiennego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej  

 9. Kaliskie Dni Modelarza i Pasjonata 

 25-lecie istnienia Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” 

 VI Charytatywna Wigilia na Kaliskim Rynku 

 Zawody na ergometrze wioślarskim 

 Akcja zdrowotna „Punkt konsultacyjno – diagnostyczny”  

 5. Kaliska edycja projektu Szlachetnej Paczki  

 Gala z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 

 XVII kwesta kaliska na rzecz ratowania zabytków 

 XXX Pojedynek Asnykowców i Jagiellonów ( mecz koszykówki )  

 XIII Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce  

 XIII Zjazd Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych 

 I Kaliski Półmaraton Szlakiem Bursztynowym  

 XLVIII Centralny Zlot Krajoznawców 

 35. Szybowcowe Mistrzostwa Świata 

 I pływackie zawody Mikołajkowe    

 VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM 2017 

 XI Festiwal „Gramy nad Prosną” 

 XXXIX  Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM” 

 X Forum Organowe,  

 VII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej 

 XX Halowy Turniej Piłki Nożnej im. J .Goli  

 Międzynarodowa Gala Muay Thai 

 I Turniej Piłkarski Trzynastka CUP 2017 

 XXXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym HELENA TOUR 2017 

 XXXVII Międzynarodowy Bieg Uliczny PTOLEMEUSZA       

 57. Jesienne Zawody Strzeleckie 
 XV Świąteczne Zawody Strzeleckie 
 XI Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej 
 XXI Turniej Bokserski im. T. Grzelaka 
 XXII Kaliskie Dni Trzeźwości  
 II Gala Wolontariatu  

 



IX. Patronat Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza 

 

Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza objęte zostały zawody strzeleckie dla uczniów kaliskich szkół podstawowych zorganizowane przez 

Szkołę Podstawową nr 1 oraz Bractwo Strzelców Kurkowych.  
W ramach tego wydarzenia ufundowane zostały nagrody dla laureatów IX edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego „Historia Bractwa 

Kurkowego w Polsce” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w kwocie 3000 zł.    
 

X. Rekomendacje udzielane organizacjom współpracującym z Miastem,  

które ubiegają się o dofinansowanie realizowanych projektów z innych źródeł,  
 

Wydano rekomendację dla: Caritas Diecezji Kaliskiej oraz Parafii Katedralnej pw. Św. Mikołaja w Kaliszu.  
 

XI. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,    

    koordynowania i wspierania wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami 
 

 Kaliska Rada Sportu – inicjuje i opiniuje projekty sportowo – rekreacyjne ( w tym projekt budżetu wydzielony na działania sportowe );  
 Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych – organ doradczo – opiniodawczy w zakresie m. in. inspirowania przedsięwzięć 

zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz opiniowania i oceny programów oraz opiniowania projektów 

uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych;  
 Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego – organ konsultacyjno – opiniodawczy, mający na celu kreowanie współpracy samorządu Miasta 

Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na terenie Miasta Kalisza na rzecz 

jego mieszkańców;  
 Kaliska Rada Seniorów - jest społecznym organem o charakterze opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym, głównym celem Rady jest 

reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, zamieszkałych na terenie miasta Kalisza;  
 Komitet Rewitalizacyjny – stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo -doradczą Prezydenta Miasta Kalisza;   
 Kaliska Rada Biznesu – jest organem opiniująco – doradczym w zakresie m. in. konsultowania i opiniowania projektów dotyczących życia 

gospodarczego Miasta, a także prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Konsultuje m.in. z organizacjami i klastrami gospodarczymi 

podejmowane działania z zakresu  promocji gospodarczej wynikające ze „Strategii komunikacji marki miasta Kalisza”.  

 

XII.  Pomoc w nawiązywaniu kontaktów oraz wspieranie, 

w tym finansowe, współpracy wymiany międzynarodowej  

 
Udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w zawodach i imprezach sportowych, w tym:  
 udział kaliskiej ekipy KTS SUPERMARATON w imprezie biegowej „Jogging de La LOUVIERE” ( Belgia), 
 udział kaliskich wioślarzy KTW Kalisz w 63. Wiosennych Regatach w Rudersdorfie (Niemcy), 
 udział drużyn piłkarskich KKS-u Włókniarz 1925 Kalisz w Turnieju Piłkarskim w Pardze (Czechy), 
 udział zawodników Klubu Sportowego ARKADIA w Mistrzostwach Świata w Bangkoku (Tajlandia),  
 przewóz zawodników KP Calisia14 Kalisz do Martina na Turniej Piłkarski.  


