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KOMUNIKAT 
o zamknięciu otwartego konkursu ofert 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.

Zarządzeniem nr 24/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie 
zamknięcia otwartego konkursu ofert 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, konkurs został zamknięty bez wyłonienia oferty. 

Z  uwagi  na  omyłkę  pisarską  w  dacie  terminu  składania  ofert  wskazaną w  informacji
opublikowanej na stronie internetowej Miasta Kalisza, dotyczącej zmiany treści ogłoszenia
o  otwartym  konkursie  ofert  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,
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 778/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia
13 grudnia  2021r.,  w  celu  umożliwienia  złożenia  ofert  w  konkursie  wszystkim
zainteresowanym podmiotom, zdecydowano o jego zamknięciu bez wyboru oferty oraz
ponownym ogłoszeniu konkursu w tej sprawie.

p. o. Naczelnika 
     Wydziału Rozwoju Miasta

 /.../
     mgr inż. Dagmara Pokorska



Zarządzenie Nr 24/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 17 stycznia 2022

w sprawie zamknięcia otwartego konkursu ofert 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.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.), oraz działu IV pkt 6 ppkt 3 załącznika do zarządzenia nr
760/2021  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  7  grudnia  2021r.  w sprawie  ogłoszenia
otwartego  konkursu  ofert  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 (z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zamyka  się  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie
działalności  wspomagającej  rozwój  wspólnot  i  społeczności  lokalnych oraz  rewitalizacji
w latach  2022-2024,  bez  wybrania  oferty,  z  przyczyn  podanych  w  uzasadnieniu
niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

§ 3.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
                                /…/
                  Krystian Kinastowski 


