
Kalisz, dnia  8.01.2020 roku

KOMUNIKAT
dotyczący  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań publicznych
w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym,  wraz  z  udzieleniem
dotacji na  ich realizację w 2020 roku.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 744/2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia
20.12.2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania  ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom  i  patologiom społecznym  obradowała w dniu 30.12.2019 r.  
Na konkurs wpłynęły 2 oferty, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
Obie oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne.
Propozycja  przyznania  dotacji  przestawiona  przez  Komisję  Konkursową  została  przyjęta
zarządzeniem nr 4/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8.01.2020 r.  w sprawie wyboru ofert
i  ustalenia  wysokości  dotacji  dla  podmiotów  niezaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych
w  celu  realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom
społecznym w 2020 roku. 

Zadanie nr 1
Prowadzenie  w  2020  r.  punktu  konsultacyjno  -  interwencyjnego  dla  osób  z  problemem
alkoholowym i ich rodzin (kobiet i mężczyzn) w tym osób bezdomnych. 
Forma realizacji zadania: wsparcie
Liczba zgłoszonych ofert: 1
Oferta: Caritas Diecezji Kaliskiej ul. Prosta 1A Kalisz
Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty. 
Oferta  została zaopiniowana pozytywnie.
Przyznano dotację na 2020 rok zgodnie ze złożoną ofertą  Caritas Diecezji Kaliskiej ul. Prosta 1A 
Kalisz – kwota 60.000 zł.

Zadanie Nr 2. 
Realizacja  w 2020  roku  cyklicznych,  pozaszkolnych  zajęć  profilaktycznych  dla  dzieci  i  młodzieży
w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej.

Forma realizacji zadania: wsparcie

Liczba zgłoszonych ofert: 1

Oferta:  Związku  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Wielkopolska  Komenda  Hufca  ZHP  w  Kaliszu
ul. Legionów 42
Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty. 
Oferta została zaopiniowana pozytywnie.
Przyznano dotację na 2020 rok zgodnie ze złożoną ofertą Związkowi Harcerstwa Polskiego 
Komenda Hufca ZHP w Kaliszu  - kwota 20.000 zł.

- Brak ofert złożonych po terminie.
- Brak ofert rozpatrzonych negatywnie.
- Protokół  Komisji  Konkursowej  jest  do  wglądu  w  Wydziale  Spraw  Społecznych

i  Mieszkaniowych  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu  ul.  Kościuszki  1A –  w  godzinach  pracy
urzędu.
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