
Zarządzenie Nr 640/2012 
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2012         

w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  zaopiniowania  ofert  złożonych  w 
otwartym  konkursie  ofert  na  wsparcie  wykonania  zadania  publicznego  w  zakresie 
działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z 
późn.zm.)  w  związku  z  zarządzeniem  Nr  591/2012  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  3 
grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert 
na  realizację  zadań  publicznych  w 2013  roku  oraz  w  latach  2013-2015  zarządza  się,  co 
następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na 
wsparcie  wykonania  zadania  publicznego  w  zakresie  działań  wspomagających  rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 
jego  realizacji  w  2013  roku,  zgodnie  z  załącznikiem Nr  8  do zarządzenia  Nr  591/2012 
Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  3  grudnia  2012 r.  w sprawie  ustalenia  treści  ogłoszeń 
dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku oraz w 
latach 2013-2015, w następującym składzie:

1) Iwona Duda, p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji,

2) Monika Otrębska-Juszczak, Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego – 
członek Komisji,

3) Tomasz Grochowski, Radny Rady Miejskiej Kalisza – członek Komisji,

4) Monika Świtalska, przedstawiciel organizacji pozarządowej  – członek Komisji.

§ 2

Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert na realizację zadania będącego przedmiotem 
otwartego  konkursu  ofert  przedstawi  opinię  Prezydentowi  Miasta  Kalisza,  który  dokona 
ostatecznego wyboru ofert na ww. zadanie publiczne, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta Miasta.

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 640/2012
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 28 grudnia 2012 

w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  zaopiniowania  ofert  złożonych  w 
otwartym  konkursie  ofert  na  wsparcie  wykonania  zadania  publicznego  w  zakresie 
działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Zarządzeniem  591/2012  z  dnia  3  grudnia  2012  r.  Prezydent  Miasta  Kalisza  działając  na 
podstawie art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.),  uchwały Nr XXIX/394/2012 
Rady Miejskiej  Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 
programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  lata 2013-2016”  ogłosił 
otwarty  konkurs  na  wsparcie  wykonania  zadania  publicznego  w  zakresie  działań 
wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
W ogłoszeniu o konkursie określono, iż wybór ofert dokonany zostanie do dnia 31.12.2012r.

Z dniem 27 grudnia 2012 r. zakończył się proces składania ofert na realizację zadań będących 
przedmiotem otwartego konkursu ofert.

W związku z powyższym zgodnie z Zarządzeniem 591/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z 
dnia  3  grudnia  2012  r.  istnieje  konieczność  powołania  Komisji  Konkursowej  w  celu 
zaopiniowania  złożonych  ofert  i  na  tej  podstawie  przedłożenia  Prezydentowi  Miasta 
propozycji w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania w 2013 r.

Biorąc powyższe pod uwagę wydanie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne.


