
Zarządzenie nr 77/2020
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 3 lutego 2020 r.

w  sprawie  ustalenia  wysokości  dotacji  dla  podmiotu  niezaliczanego  do  sektora  finansów
publicznych  w  celu  realizacji  w  2020  roku  zadania  publicznego  w  zakresie  wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt.  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza
z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały  budżetowej  na 2020 rok -  w  wyniku otwartego
konkursu  ofert  przeprowadzonego  w oparciu  o  przepisy  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003 roku
o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie  (Dz.  U. z  2019 r.  poz.  688 z późn.  zm.),
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych w celu
realizacji  w  2020  roku  zadania  publicznego  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury
fizycznej  (dział  926 -  kultura fizyczna,  rozdział  92605 -  zadania w zakresie  kultury fizycznej),
w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

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

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Załącznik 
do zarządzenia Nr 77/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 lutego 2020 r.

w  sprawie  ustalenia  wysokości  dotacji  dla  podmiotu  niezaliczanego  do  sektora  finansów
publicznych w celu realizacji w 2020 roku zadania publicznego pn. 

Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół w 2020 roku.

W  wyniku  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dotację otrzymuje:

Kaliski Szkolny Związek Sportowy w wysokości 150.000,00 zł na upowszechnianie i organizację
sportu szkolnego we wszystkich typach szkół w 2020 roku.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza


