
Zarządzenie Nr 619/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie organizacji  
i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej
w formie żłobka lub klubu dziecięcego. 
 
Na  podstawie  art.15  ust.2a  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie  (  Dz.U.  z  2014r.,  poz.  1118  z  późn.  zm.)  w  związku  
z zarządzeniem  Nr 576/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie
ustalenia  treści  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  w  2016r.  zadania
publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta
Kalisza sprawowanej w formie żłobka oraz zarządzeniem  Nr 577/2015 Prezydenta Miasta
Kalisza z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację w 2016r. zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki
nad dziećmi  do  lat  3  z  terenu  Miasta  Kalisza  sprawowanej  w formie  klubu dziecięcego,
zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2016
roku zadań publicznych w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego, w następującym składzie:

1) Janusz  Sibiński   –   Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych UM w Kaliszu - Przewodniczący Komisji;

2) Irena Ciszewska  – podinspektor Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM
w Kaliszu- członek Komisji ;

3) Barbara  Paszkiewicz  -  przedstawiciel  Kaliskiej  Rady  Działalności  Pożytku
Publicznego - członek Komisji  

4) Anna Szukalska - inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM w
Kaliszu- członek Komisji 

§ 2.
Komisja  Konkursowa  po  zaopiniowaniu  ofert  na  realizację  zadań  będących  przedmiotem
otwartych konkursów ofert  przedstawi  opinię  Prezydentowi  Miasta  Kalisza,  który dokona
ostatecznego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w terminie do dnia
31 grudnia 2015r. 

           § 3.
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych  Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 

§ 4.
Zarządzenie  podlega  publikacji  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  
w Kaliszu.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


