
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Zarządzenie nr 61/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  opiniowania  ofert  złożonych  w  otwartym
konkursie  ofert  na  realizację  w  2020  roku  zadania  publicznego  w  zakresie  wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym
(Dz. U. z 2019 r.  poz.  506 z  późn.  zm.)  oraz art  15 ust.  2a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.
o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie  (Dz.  U. z  2019 r.  poz.  688 z późn.  zm.),
w związku  z  zarządzeniem  nr  11/2020  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z dnia  10  stycznia  2020 r.
w sprawie  ustalenia  treści  ogłoszenia  dotyczącego  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację
w 2020 roku  zadania  publicznego  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej,
zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na  realizację  zadania  publicznego  pn.:  "Upowszechnianie  i  organizacja  sportu  szkolnego
we wszystkich typach szkół w 2020 roku".

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

1) Mariola Jankowska    -  Przewodnicząca Komisji, inspektor w Wydziale Edukacji,
2) Małgorzata Jackowska - Członek Komisji, przedstawiciel Kaliskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego,
3) Katarzyna Kozłowska  - Członek Komisji, przedstawiciel Kaliskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego,
4) Anna Grzesiak   - Członek Komisji, podinspektor w Wydziale Edukacji,
5) Piotr Leśniewski   - Członek Komisji, inspektor w Wydziale Edukacji.

§ 2.

Komisja  Konkursowa,  po  zaopiniowaniu  złożonych  ofert,  przedstawi  stanowisko  Prezydentowi
Miasta Kalisza, który dokona ostatecznego wyboru ofert na realizację zadań będących przedmiotem
otwartych konkursów ofert do dnia 7 lutego 2020 r.

§ 3.

1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  Wiceprezydentowi  Miasta
Kalisza.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


