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Pani
Barbara Oliwiecka
Rada Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna, 

odpowiadając na Pani interpelację z dnia 9 lutego 2022 r. uprzejmie informuję, że:

zgodnie z art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  2003  Nr  96  poz.  873)  umowa  o  wsparcie  realizacji  zadania
publicznego  lub  o  powierzenie  realizacji  zadania  publicznego  może  być  zawarta  na  czas
realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. 

Uchwała  Nr XXXII/461/2020 Rady Miasta  Kalisza  z  dnia  26 listopada 2020 r.  w
sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego programu współpracy Miasta  Kalisza  z  organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
lata 2021-2025” określa,  że zlecanie zadań publicznych do realizacji  na okres dłuższy niż
jeden rok jest możliwe wyłącznie w trybie otwartego konkursu ofert, z uwzględnieniem co
najmniej jednego z następujących kryteriów:

1) zadanie ma charakter ciągły,

2) zadanie dotyczy przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla Miasta, których okres 
przygotowawczy wykracza poza rok budżetowy,

3) dokonana analiza wskazuje na większą efektywność realizacji zadania w trybie 
wieloletnim.

Zlecanie zadań w trybie wieloletnim następuje po zasięgnięciu opinii Kaliskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Dłuższy czas realizacji zadania ułatwi pozyskiwanie przez
podmiot realizujący środków zewnętrznych na utrzymanie obiektu Stanicy. Biorąc pod uwagę
fakt, że wieloletni program współpracy został przyjęty do roku 2025, konkurs na to zadanie
może być ogłoszony na okres 3-letni w latach 2023-2025.

                 



O potrzebach Hufca ZHP  - w tym o utrzymaniu i poprawie warunków w stanicy –
oraz zbliżającym się jubileuszu 110-lecia kaliskiego harcerstwa rozmawiałem z phm. Martą
Goździelewską.  Komendant  Hufca  zwróciła  się  z  prośbą  o  patronat  PMK  i  wsparcie
jubileuszowych  obchodów,  które  planowane  są  na  początek  września.  Z  przyjemnością
obejmę patronatem te wydarzenia. O ile takie będą oczekiwania organizatorów, na budynku
ratusza zostanie wyświetlony harcerski symbol.

 
Jednocześnie zapewniam Panią, że - jak co roku – w Dniu Myśli Braterskiej skieruję

życzenia do harcerzy i skautów. 

                                                                                     Prezydent Miasta Kalisza
      /…/

   Krystian Kinastowski       




