
                                         Zarządzenie Nr 603/2015
                                         Prezydenta Miasta Kalisza
                                         z dnia 09 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację w roku 2016 oraz latach 2016 -2017 zadań publicznych w
zakresie:  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym;  promocji
honorowego  krwiodawstwa  w  społeczności  lokalnej;  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych;  aktywizacji  psychicznej  i  fizycznej  oraz  edukacji  zdrowotnej
osób w wieku emerytalnym. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2015,  poz.  1515),  art.15  ust.2a  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku
publicznego i wolontariacie ( Dz.U. 2014, poz.1118 z późn. zm. ) w związku z zarządzeniem
nr 568/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia treści
ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, aktywizacji psychicznej i fizycznej
oraz edukacji zdrowotnej osób w wieku emerytalnym, rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
promocji  honorowego  krwiodawstwa  w społeczności  lokalnej  oraz  pomocy  społecznej  w
2016 roku oraz w latach 2016-2017 zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach
ofert  na  realizację  w  roku  2016  i  w  latach  2016  -  2017  zadań  publicznych  w  zakresie:
przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym;  promocji  honorowego
krwiodawstwa  w społeczności  lokalnej;  rehabilitacji  osób niepełnosprawnych;  aktywizacji
psychicznej  i  fizycznej  oraz  edukacji  zdrowotnej  osób  w  wieku  emerytalnym,  w
następującym składzie:

1/ Tomasz Rogoziński    -  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
                                           UM w Kaliszu -   Przewodniczący Komisji;
2/ Bogumiła Mariańska  -  Starszy Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i    

        Mieszkaniowych UM w Kaliszu – członek Komisji;
3/ Anna Szukalska          -  inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
                                           UM w Kaliszu – członek Komisji;
4/ Barbara Paszkiewicz   - Przedstawiciel organizacji pozarządowej - członek Komisji;
5/ Marcin Balcerzak        - Przedstawiciel organizacji pozarządowej - członek 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 w roku 2016 i w latach 2016-2017 zadań publicznych
w terminie do dnia 29 grudnia 2015 roku.

§ 3

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.



§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Piotr Kościelny
Wiceprezydent Miasta Kalisza


