
Zarządzenie Nr 554/2020     
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 28 września 2020 r.                    

w  sprawie  rozstrzygnięcia  konkursu  ofert  oraz  ustalenia  wysokości  dotacji  dla  podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji  w 2020 roku zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej. 
 

Na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r.
poz.  713),  uchwały Nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej  Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r.  w sprawie
uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020” oraz uchwały
Nr  XX/343/2020  Rady  Miasta  Kalisza  z  dnia  27  lutego  2020  r.  w  sprawie  uchwalenia  „Programu
współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020”, w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego 
w  oparciu  o  przepisy  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i  o  wolontariacie  (  Dz.  U.  z  2020  poz.  1057),  ustawa  z  dnia  23  października  2018  o  funduszu
solidarnościowym ( Dz. U. 2020 poz. 321),  zarządza się co następuje: 

§ 1. 
Dokonuje się wyboru ofert oraz ustala się wysokość dotacji na rok 2020 dla podmiotów nie zaliczanych
do  sektora  finansów  publicznych  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  pomocy  społecznej
wraz  z  udzieleniem  dotacji  na  jego   realizację  zgodnie  z  Programem  „Usługi  opiekuńcze  dla  osób
niepełnosprawnych”-edycja 2020, pod nazwą : Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających
pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza, dla :

1. Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu,
        ul. Górna Wilda 99A-B, w kwocie: 121 192,32zł. (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sto

dziewięćdziesiąt dwa złote 32/100).

2. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu, ul. Górnośląska 6
w kwocie: 121 192,32zł  (słownie:  sto  dwadzieścia  jeden  tysięcy  sto  dziewięćdziesiąt  dwa
złote 32/100).

§ 2.
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Spraw Społecznych  i  Mieszkaniowych
Urzędu Miasta w Kaliszu przy udziale Skarbnika Miasta Kalisza oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu.

§ 3.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Kalisza
                                                                                                                                     /-/

                                                                                                                                Krystian Kinastowski


