
Zarządzenie  Nr 649/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2015 r.

w  sprawie  wyboru  ofert  i  ustalenia  wysokości  dotacji  dla  podmiotów  nie  zaliczanych  do
sektora  finansów  publicznych  w  celu  realizacji  w  2016  roku  zadań  publicznych  
w  zakresie:  aktywizacji  psychicznej  i  fizycznej  oraz  edukacji  zdrowotnej  osób  w  wieku
emerytalnym; promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej 

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz.  U.  z  2015r.  poz.  1515)  i  uchwały  Nr   XVI/187/2015  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  20
listopada 2015 r.  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2016”, zarządza się, co następuje:

§ 1
W wyniku otwartych konkursów ofert przeprowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz.
1118 z późn. zm.)  dokonuje się  wyboru  ofert  i  ustala  się wysokość  dotacji  dla  podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w ramach polityki
społecznej w 2016 roku  ( Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdz.
85395 - pozostała działalność ) dla:

1)  Stowarzyszenia  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  „CALISIA”  z  siedzibą  w  Kaliszu  przy  
ul. Targowej 2-12, na zadanie: aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w
wieku emerytalnym -  kwota dotacji na 2016 rok - 65 000 zł;

2)  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  Oddział  Rejonowy  z  siedzibą  w  Kaliszu  przy  
ul.  Dobrzeckiej  2,  na zadanie:   promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności  lokalnej  -
kwota dotacji na 2016 rok - 12 000 zł. 

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kalisza i Naczelnikowi Wydziału Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


