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Pani
Barbara Oliwiecka
Radna
Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna,
W  odpowiedzi   na  Pani  interpelacje  z  dna  25.01.2022r.  w  sprawie  zamknięcia  konkursu,
bez wyboru oferty,   na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie  działalności
wspomagającej rozwój wspólnot  i  społeczności  lokalnych  oraz  rewitalizacji  w  latach
2022 - 2024 wraz z udzieleniem  wsparcia  finansowego  w  formie  dotacji  z  budżetu  Miasta
Kalisza uprzejmie informuję, co następuje:

Ad.  1.  Przedmiotowy  konkurs  został  ogłoszony  zarządzeniem  nr  760/2021  Prezydenta
Miasta Kalisza z dnia  7  grudnia  2021r.,  zmienionym  zarządzeniem  nr  778/2021  Prezydenta
Miasta Kalisza  z  dnia  13  grudnia  2021r.  Termin  składania  ofert  ustalono  ostatecznie  na
dzień 3 stycznia 2022r.  Taka  data  figurowała  we  wszystkich  prawidłowo  opublikowanych
ogłoszeniach o  konkursie  i  każdy  przy  dołożeniu  należytej  staranności  mógł  się  z  nimi
zapoznać. Taka data pojawiła się też w informacji na stronie www.rewitalizacjakalisz.pl
Na  skutek  błędu  w  przepływie  informacji  pomiędzy  Wydziałami  Urzędu   doszło  do
opublikowania na stronie  www.kalisz.pl informacji  o  ogłoszeniu  przedmiotowego  konkursu
z omyłką pisarską w dacie składania ofert.

Co  do  zasady  w  informacjach  publikowanych  na  stronach  miasta  (www.kalisz.pl czy
www.rewitalizacjakalisz.pl)  treść  ogłoszenia  o  konkursie  jest  zawsze  podlinkowana  i  aby
zapoznać się z nią   oraz  ze  wszystkimi  warunkami  konkursu,  w  tym  terminem  składania
ofert, należy skorzystać  z  zamieszczonego  odnośnika.  I  tak  też  było  w  omawianym
przypadku. Jednak w  treści  informacji  na  stronie  obok  odnośnika  do  ogłoszenia  podany
został dodatkowo  termin  składania  ofert  w  konkursie,  który  zawierał  omyłkowo  datę
13 stycznia 2022r., zamiast 3 stycznia 2022r.
Omyłka  została  ujawniona  w  dniu  11  stycznia  2022r.  i  niezwłocznie  skorygowana  w  tym
samym dniu. W  terminie  od  14  grudnia  2021r.,  kiedy  informacja  o  zmianie  terminu
składania ofert została  opublikowana  na  stronie  www.kalisz.pl,  do  dnia  11  stycznia 2022r.
nikt nie zgłosił  swoich  uwag  odnośnie  przedmiotowego  ogłoszenia,  ani  też  nie  wniósł
o wyjaśnienie zaistniałej omyłki.

Ad.  2.  Konkurs  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie  działalności  wspomagającej
rozwój wspólnot  i  społeczności  lokalnych  oraz  rewitalizacji  w  latach  2022-2024  wraz  z
udzieleniem wsparcia  finansowego  w  formie  dotacji  z  budżetu  Miasta  Kalisza  został
ogłoszony zgodnie z  art.   13  ust.  5  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku
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publicznego i  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2020r.,  poz.  1057  z  późn.  zm.),  który  stanowi  że:
„Ogłoszenie otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  roku  następnym
może nastąpić  na  podstawie  projektu  uchwały  budżetowej  przekazanego  organowi
stanowiącemu jednostki  samorządu  terytorialnego  na  zasadach  określonych  w
przepisach ustawy o finansach  publicznych.”  Podstawę  do  ogłoszenia  przedmiotowego
konkursu stanowiła  dodatkowo  UCHWAŁA  NR  XLVI/630/2021  RADY  MIASTA  KALISZA  z  dnia
25 listopada  2021  r.  w  sprawie  uchwalenia  "Programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z
organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego  na  2022  rok”.  Konkurs  został  zatem  ogłoszony  niezwłocznie  po
przyjęciu wskazanej uchwały.

Ad.  3.  W  ramach  projektu  WRPO  na  lata  2014-2020  pn.:  „Kalisz  –  kurs  na  rewitalizację”
sfinansowano wydatki  inwestycyjne  (majątkowe)  związane  z  adaptacją  pomieszczeń  na
potrzeby Domu  Sąsiedzkiego  (DS).  Projekt  nie  przewidywał  finansowania  bieżącej
działalności DS, która  finansowana  jest  jedynie  ze  środków  budżetu  Miasta  Kalisza.
W ramach projektu  obowiązuje  natomiast  5-letni  okres  jego  trwałości,  w  czasie  którego
Miasto zobowiązane  jest  do  prowadzenia  tej  placówki  zgodnie  z  założeniami  przyjętymi
w projekcie. Ewentualne  przerwy  w  funkcjonowaniu  DS  związane  z  procedurą  wyłonienia
jego operatora nie mają wpływu na zachowanie okresu trwałości projektu.

Z  uwagi  na  zaistniałą  sytuację  ujednolicono  treść  informacji  o  organizowanych  przez
Miasto konkursach  ofert  zamieszczanych  na  stronach   internetowych  Miasta  i  ograniczono
je do odesłania do ogłoszeń zamieszczanych na stronie BIP Urzędu.

Z wyrazami szacunku
                                                                                                               w z. Prezydenta Miasta Kalisza

    /…/
  Grzegorz Kulawinek

         Wiceprezydent Miasta Kalisza  




