
Zarządzenie  Nr 462/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
      z dnia 8 lipca 2022 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 2022 roku.

Na podstawie art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z
2022 r. poz. 1327),  uchwały Nr XLVI/630/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25
listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2022” oraz uchwały Nr XLIX/670/2022 Rady Miasta
Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r.  w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na
lata 2022-2023”  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 2022 rok (Dział
851  ochrona  zdrowia,  Rozdz.  85154  przeciwdziałanie  alkoholizmowi)  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 Skarbnikowi Miasta Kalisza i Naczelnikowi 
Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza.

§ 3
   

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski 



Załącznik
do Zarządzenia Nr 462/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 lipca 2022 r.

Zestawienie dotacji na 2022 rok na zadanie:

„Realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci, promujących zdrowy 
tryb życia – organizacja czasu wolnego podczas wakacji”:

1.  Stowarzyszenie „Głos Kaliszan” – dotacja 12.728,24 zł.

2.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz – dotacja
42.300 zł.

3. Fundacja Reakcja – dotacja 42.650 zł

                                                                                       Prezydent Miasta Kalisza
         /…/

     Krystian Kinastowski  


