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 Zarządzenie  Nr 164/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
  z dnia 22 marca 2019 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 2019 roku.

Na podstawie  art.  30  ust.  2  pkt.  4  ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku o  samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z póżn. zm. ), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z
późn. zm.), uchwały Nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r.
w  sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego  na  lata  2016-2020” oraz  uchwały  Nr  LX/803/2018  Rady  Miasta
Kalisza  z  dnia  25  października  2018 r.  w sprawie  uchwalenia  „Programu współpracy
Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru ofert i ustala się wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym na 2019 rok (Dział 851 ochrona zdrowia, Rozdz.
85154  przeciwdziałanie  alkoholizmowi,  Rozdz.  85153  przeciwdziałanie  narkomanii)
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  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza i Skarbnikowi Miasta Kalisza.    

§ 3
   

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Krystian Kinastowski

           
Załącznik
do Zarządzenia Nr164/2019   
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 22 marca 2019 r.

Zestawienie dotacji na 2019 rok 

1. Stowarzyszenie Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”- 12.750 zł.
-  na  realizację  zadania:  organizacja  w 2019  r.  obozu  terapeutycznego  dla  30  osób  –
uzależnionych i współuzależnionych. 

2. Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”- 12.750 zł.
-  na  realizację  zadania:  organizacja  w 2019  r.  obozu  terapeutycznego  dla  30  osób  –
uzależnionych i współuzależnionych. 

3. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu
i ich Rodzinom „Życie” - 12.750 zł.
-  na  realizację  zadania:  organizacja  w 2019  r.  obozu  terapeutycznego  dla  30  osób  –
uzależnionych i współuzależnionych. 

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 80.250 zł.
-  38.250  zł.  na  realizację  zadania:  organizacja  obozu  profilaktyczno-terapeutycznego
w pobliżu miejsca zamieszkania dla 51 dzieci z rodzin alkoholowych nie uczestniczących
w  zajęciach  realizowanych  w  świetlicach  środowiskowych  realizujących  pozalekcyjne
programy opiekuńczo -  wychowawcze zawierające elementy socjoterapii.
- 42.000 zł. na realizację zadania: organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla
40  dzieci  z  rodzin  alkoholowych  nie  uczestniczących  w  zajęciach  realizowanych
w  świetlicach  środowiskowych  realizujących  pozalekcyjne  programy  opiekuńczo-
wychowawcze zawierające elementy socjoterapii.

5. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kaliszu – 52.500 zł.
- na realizację zadania: organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla 50 dzieci z
rodzin  alkoholowych  nie  uczestniczących  w  zajęciach  realizowanych  w  świetlicach
środowiskowych  realizujących  pozalekcyjne  programy  opiekuńczo-  wychowawcze
zawierające elementy socjoterapii.

6. Związek Harcerstwa Polskiego – 48.000 zł.
-  na  realizację  zadania:  organizacja  obozu  profilaktyczno-terapeutycznego  w  pobliżu
miejsca zamieszkania dla 64 dzieci z rodzin alkoholowych nie uczestniczących w zajęciach
realizowanych  w  świetlicach  środowiskowych  realizujących  pozalekcyjne   programy
opiekuńczo -  wychowawcze zawierające elementy socjoterapii.

7. Kaliski Szkolny Związek Sportowy – 80.000 zł.
- na realizację zadania: „Program Trenerów Osiedlowych – Kalisz 2019”.


