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WSSM.524.1.2023

Kalisz, dnia 9 marca 2023 roku

KOMUNIKAT

dotyczący  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  w  2023  roku  zadania
publicznego  pn.  aktywizacja  psychiczna  i  fizyczna  oraz  edukacja  zdrowotna  osób  w  wieku
emerytalnym.

Komisja Konkursowa powołana została Zarządzeniem nr 139/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z
28 lutego 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w 
otwartych konkursach ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych obradowała w dniu 3 
marca 2023r.  

W przedmiotowym konkursie wpłynęły 4 oferty. 
Wszystkie oferty zostały poddane wnikliwej analizie i ocenie Komisji. Propozycja przyznania 
dotacji, przedstawiona przez Komisję Konkursową została przyjęta zarządzeniem nr 164/2023 
Prezydenta Miasta Kalisza z 9 marca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości 
dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w roku 
2023 zadania publicznego pn.  aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób
w wieku emerytalnym.

Zadanie:  aktywizacja  psychiczna  i  fizyczna  oraz  edukacja  zdrowotna  osób  w  wieku

emerytalnym będzie realizowane przez:  

1)  Stowarzyszenie  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  CALISIA  z  siedzibą  w  Kaliszu  przy
ul.  Targowa 24/1, 62-80 Kalisz” - kwota dotacji na 2023 rok – 79.550,00 zł;
2) Stowarzyszenia Kaliski Klub „Amazonki” z siedzibą w Kaliszu przy ul. Staszica 28a -
kwota dotacji na 2023 rok – 10.450,00 zł.

 jedna oferta nie została poddana ocenie – wersja papierowa wpłynęła po dniu 
określonym w ogłoszeniu o konkursie;

 protokoły Komisji Konkursowej są do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych i 
Mieszkaniowych UMK ul. Kościuszki 1A w godzinach pracy Urzędu.  

Z uwagi na przyznanie oferentom niższych niż wnioskowane dotacje, przypominam o 
obowiązku złożenia w Wydziale  Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UMK  aktualizacji 
kosztorysu / harmonogramu ( dostosowanych do wysokości ustalonej dotacji ) przed 
rozpoczęciem realizacji zadania. Przedłożenie ww. dokumentów ( podpisanych przez 
uprawnione osoby ) stanowić będzie dla Wydziału Wydziale  Spraw Społecznych i 
Mieszkaniowych UMK informację o przyjęciu przez podmiot przyznanej dotacji i podstawę do 
sporządzenia stosownej umowy, na podstawie której zostanie uruchomiona dotacja. 

Przestawione w niniejszym komunikacie informacje dot. rozstrzygnięcia konkursu na zadanie 
pn. aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym. mają 
charakter odpowiedzi na złożone oferty.   

          Przewodniczący Komisji Konkursowej  
               

      Zastępca Naczelnika Wydziału
     Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 
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         Janusz Sibiński 




