
Zarządzenie Nr 493/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie  ustalenia  wysokości  dotacji  dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych  w  celu  realizacji  w  2022 roku  zadania publicznego w  zakresie  działalności
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art.  30 ust.  2  pkt.  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U.  z  2022 r.  poz. 559)  oraz  uchwały  Nr  XLVIII/664/2021  Rady  Miasta  Kalisza
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok  z późn. zm.  - 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 2022 r. Poz. 1327 z póź.
zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu
realizacji w  2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci  i  młodzieży  (dział  854 -  edukacyjna opieka wychowawcza,  rozdział
85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży), 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.

                                                                                      Prezydent Miasta Kalisza
         /…/

       Krystian Kinastowski



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 493/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 22 lipca 2022 r.

w  sprawie  ustalenia  wysokości  dotacji  dla  podmiotów  niezaliczanych  do  sektora  finansów
publicznych w celu realizacji w 2022 roku zadania publicznego pn. 

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.

W wyniku  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w zakresie
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, dotację otrzymują:

1. Kaliski Klub Kyokushin-Kan Karate “David Club” w wysokości 20 448,00 zł na organizację
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży dla 30 uczestników w Karpaczu;

2. Stowarzyszenie  "Głos  Kaliszan"  w  wysokości 6  390,00  zł na  organizację  letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży dla 15 uczestników w Kaliszu i Sandomierzu;

3. Stowarzyszenie  "Głos  Kaliszan"  w  wysokości 3  834,00  zł na  organizację  letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży dla 15 uczestników w Kaliszu;

4. ZHP Chorągiew  Wielkopolska  Hufiec  Kalisz w  wysokości 39  650,00  zł na  organizację
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży dla 70 uczestników w Szklarskiej Porębie;

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski


