
Zarządzenie Nr 644/2012 
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 31 grudnia 2012 r. 

 
 
 
w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci 
i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXX/410/2012 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok - 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 2010 r. Nr 234, poz. 
1536 z późn.zm.), zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
w zakresie: 

• wypoczynku dzieci i młodzieży (Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, 
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży), 

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Dział 926 – kultura fizyczna, 
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej) 

w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego    
w Kaliszu. 
 

§ 3. 
 
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 644/2012 
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 31 grudnia 2012 r. 

 
 
w sprawie ustalenia wielkości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych w celu realizacji zadań publicznych pn.:  
 
Zadanie I: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych              
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży dotację otrzymują: 
 

1. Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWI ĄTKA” w wysoko ści 8.010 zł na organizację 
zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – sportowego obozu w Białym Dunajcu dla 
40 uczestników. 

 
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w wysokości 4.675 zł na 

organizację zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 30 
uczestników. 

 
3. Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 KALISZ w wysok ości 9.645 zł                

na organizację zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – Ferii zimowych na 
sportowo w Kaliszu dla 100 uczestników. 

 
4. Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz w wysokości 2.670 zł na 

organizację zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – obozu sportowego w Istebnej  
dla 12 uczestników, 

 
Zadanie II: Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach 
szkół 
 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego              
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dotację otrzymuje: 
 

1. Kaliski Szkolny Związek Sportowy w wysokości 120.000 zł. 
 
Zadanie III: Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących 
kosztów utrzymania 
 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego              
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży dotację otrzymuje: 
 

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz w 
wysokości 150.000 zł: 

z tego:  w 2013 roku w wysokości 50.000 zł 
w 2014 roku w wysokości 50.000 zł 
w 2015 roku w wysokości 50.000 zł. 
 


