
Urząd Miasta Kalisza   
Wydział Spraw Społecznych
 i Mieszkaniowych 

 
              Kalisz, dnia 8 stycznia 2020 r.

K O M U N I K A T

dotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie organizacji i zapewnienia
w 2020r.  opieki  nad dziećmi w wieku do lat  3  z  terenu Miasta Kalisza sprawowanej w
formie żłobka 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 743/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20
grudnia  2019r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  opiniowania  ofert  złożonych
w  otwartym  konkursie  ofert  na  realizację  w  2020  roku  zadania  publicznego  w  zakresie
organizacji  i  zapewnienia  opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3  z  terenu  Miasta  Kalisza
sprawowanej w formie żłobka  obradowała w dniu 30 grudnia 2019 roku. 
Na konkurs wpłynęło łącznie 8 ofert, które zostały poddane wnikliwej analizie i ocenie Komisji
Konkursowej.  Propozycja  przyznania  środków na  współfinansowanie  zadania,  przedstawiona
przez Komisję Konkursową została przyjęta Zarządzeniem nr 2/2020 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w
2020 r.  zadania w zakresie organizacji i  zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z
terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka  

Zadanie: organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Kalisza
sprawowanej w formie żłobka  w 2020 roku
Przyznano środki na współfinansowanie zadania dla:

1) Aleksandry Ozimkiewicz prowadzącej Anglojęzyczny Żłobek „Butterfly”, ul. Częstochowska 145,
62- 800 Kalisz – kwota dotacji 102 000,00 zł na dofinansowanie pobytu 17 dzieci w okresie od
stycznia do grudnia 2020 r.,

2) Małgorzaty Podsadnej prowadzącej Anglojęzyczny Niepubliczny Żłobek  „OLEŃKA” ul. Żwirki i
Wigury 7a-7b, 62 – kwota dotacji 228 000,00 zł na dofinansowanie pobytu 38 dzieci w okresie od
stycznia do grudnia 2020 r.,

3) Macieja Jakubka EKOMA prowadzącego żłobek Rainbow ul. Długosza 15 -  kwota dotacji 210
000,00 zł na dofinansowanie pobytu 35 dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.,

4) „TĘCZOWE MARZENIE” sp. zo.o. prowadzącą Niepubliczny Żłobek „TĘCZOWA KRAINA” ul.
Park Miejski 1 -  kwota dotacji 102 000,00 zł na dofinansowanie pobytu 17 dzieci w okresie od
stycznia do grudnia 2020 r.,

5) „Quality Prestige” sp.z o.o. prowadzącą  Żłobek „Bajkowy Świat” ul. Babina 16, 62 - 800 Kalisz –
kwota  dotacji  210  000,00  zł  na  dofinansowanie  pobytu  35  dzieci  w okresie  od  stycznia  do
grudnia 2020 r.,



6) Krzysztofa Chojnackiego prowadzącego żłobek „Kolorowy Wiatraczek”,   ul.  Złota 94, 62-800
Kalisz  -  kwota dotacji 78 000 zł na dofinansowanie pobytu 13 dzieci w okresie od stycznia do
grudnia 2020 r.,

7) Jakuba Strzelec i Emilii Strzelec prowadzących Żłobek „MALUSZEK” s.c. ul. Graniczna 76k, 62-
800 Kalisz – kwota dotacji 138 000 zł na dofinansowanie pobytu 19 dzieci w okresie od stycznia
do grudnia 2020 r.,

8) Doroty Jakubek prowadzących Żłobek  „JARZĘBINKA”  ul. Jarzębinowa 12, 62 – 800 Kalisz -
kwota dotacji 72 000,00 zł na dofinansowanie pobytu 12 dzieci w okresie od stycznia do grudnia
2020 r.

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

Mieszkaniowych UMK ul. Kościuszki 1A w godzinach pracy Urzędu.

                      Naczelnik Wydziału
     Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 
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