Zarządzenie Nr 7/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),uchwały 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”
oraz uchwały Nr XLVI/630/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2022”, zarządza się, co następuje:
§1
Dokonuje się wyboru ofert i ustala się wysokość dotacji dla:
1. Caritas Diecezji Kaliskiej w kwocie 65.000 zł. na „Prowadzenie w 2022 r. punktu
konsultacyjno - interwencyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
(kobiet i mężczyzn) w tym osób bezdomnych” (Dział 851 ochrona zdrowia, Rozdz.
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi),
2. Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kalisz w kwocie 25.000 zł. na „Realizację w
2022 roku cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w
oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej” (Dział 851 ochrona zdrowia, Rozdz.
85153 przeciwdziałanie narkomanii).
§2
1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Wiceprezydentowi
Miasta Kalisza.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kalisza i Naczelnikowi
Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza.
§3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

