
 Zarządzenie Nr 655/2013 
  Prezydenta Miasta Kalisza 
  z dnia 30 grudnia 2013r.  

 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na 
realizację w 2014r. miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej Medycyny Sportowej dla dzieci 
i młodzieży do ukończenia 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport ubiegającej się o 
przyznanie lub posiadających licencje na amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach 
sportowych oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych.  

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2013r. poz.594 z późn. zm.), art. 48 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 późn. zm. ) 
zarządza się, co następuje: 

        § 1  
Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:  
 
1) Tomasz Rogoziński - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu  
                                              Miejskiego w Kaliszu - Przewodniczący Komisji Konkursowej;  
2) Bogumiła Mariańska - starszy specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych  
                                             Urzędu Miejskiego w Kaliszu – członek Komisji Konkursowej, 
3) Anna Szukalska  - inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu  
                                              Miejskiego w Kaliszu – członek Komisji Konkursowej. 
 
do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację w 2014r. miejskiego programu 
profilaktyki zdrowotnej medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21-go roku życia 
czynnie uprawiającej sport ubiegającej się o przyznanie lub posiadających licencje na amatorskie 
uprawianie sportu w kaliskich klubach sportowych oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, 
którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, zrzeszonych w kaliskich 
klubach sportowych.  

§ 2 
Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert przedstawi opinię Prezydentowi Miasta Kalisza, który 
dokona ostatecznego wyboru oferty na realizację w 2014 roku miejskiego programu profilaktycznego 
będącego przedmiotem konkursu ofert.   
 

§ 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. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 


