
Zarządzenie  Nr 165/2023 
Prezydenta Miasta Kalisza
    z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie wyboru ofert i  ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora  finansów publicznych w celu  realizacji  w  roku 2023 zadania  publicznego  pn.
działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2023r., poz.40 ), uchwały Nr LVIII/809/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia
24 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2023 rok” oraz uchwały Nr XXXII/461/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 
listopada 2020r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta 
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025”, zarządza się, co następuje:

§ 1
W wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022r.,
poz. 1327 ze zm.) dokonuje się wyboru ofert i ustala się wysokość dotacji dla podmiotów
nie  zaliczanych  do  sektora  finansów  publicznych  na  realizację  w  roku  2023  zadania
publicznego pn. działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla:

1) Stowarzyszenia Kaliski Klub „Amazonki” z siedzibą w Kaliszu przy ul. Staszica 28a -
kwota dotacji na 2023 rok – 37.000,00 zł;
2) Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”  z siedzibą
w Kaliszu przy ul. Bażancia 7A - kwota dotacji na 2023 rok – 23.000,00 zł. 

§ 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. 

                                                                                                       Prezydent Miasta Kalisza
 /…/

Krystian Kinastowski 


