
Zarządzenie Nr 430/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadania publicznego w zakresie prze-
ciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art.15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022, poz. 1327) w związku z  zarządze-
niem Nr 379/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia
treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania
publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym: Realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla 
dzieci, promujących zdrowy tryb życia – organizacja czasu wolnego podczas wakacji,
w następującym składzie:

1) Agnieszka Pawełczyk – Kierownik Referatu Zdrowia, Polityki Społecznej i Senioralnej
 w Wydziale Spraw Społecznych i  Mieszkaniowych UM Kalisza - Przewodnicząca Komisji;
2) Bogumiła Mariańska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i  Mieszka-
niowych UM Kalisza – członek Komisji;
3) Joanna Sawulska Krzykacz - inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkanio-
wych UM Kalisza – członek Komisji;
4) Małgorzata Jackowska – przedstawiciel Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go – członek Komisji;  
5) Tomasz Jeżyk – przedstawiciel Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – czło-
nek Komisji. 

§ 2
Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert na realizację zadań będących przedmiotem 
otwartych konkursów ofert przedstawi opinie Prezydentowi Miasta Kalisza, który dokona 
ostatecznego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w terminie do dnia 8 lipca 
2022 roku.

§ 3
1.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Wiceprezydentowi Mia-
sta Kalisza.
2.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych            
i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza.    

§ 4
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski  


