
Zarządzenie Nr 671/ 2014
Prezydenta  Miasta  Kalisza

z  dnia 31 grudnia 2014 r.

w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  oceny  ofert  -  wniosków  oraz
wytypowania  klubów  sportowych  do  przyznania  dotacji  z  budżetu  miasta  Kalisza
na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013, poz. 594 z późn. zm. ), § 5 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
29 czerwca 2011 r.  w sprawie określenia  warunków i  trybu finansowania rozwoju sportu
przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594), w związku z zarządzeniem
Nr  612/2014  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  2  grudnia  2014  r.  w  sprawie  ogłoszenia
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku zarządza się, co
następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów
sportowych  do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację zadań z zakresu
rozwoju sportu w 2015 roku w następującym składzie:
- Mieczysław  Marciniak  -  Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu

i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu - przewodniczący Komisji,
- Tomasz Grochowski – Radny Rady Miejskiej Kalisza – członek Komisji,
- Edward Prus – Radny Rady Miejskiej Kalisza – członek Komisji,
- Mirosław Przybyła - Przewodniczący Rady Sportu w Kaliszu -  członek Komisji,
-    Sabina Sobańska – Inspektor  Wydziału  Kultury i  Sztuki,  Sportu i  Turystyki  Urzędu  
      Miejskiego w Kaliszu – sekretarz Komisji.

§ 2.

Komisja  Konkursowa  dokona  oceny  ofert  na  realizację  zadań  będących  przedmiotem
konkursu  ofert  w  terminie  do  20  stycznia  2015  roku  i  przedstawi  Prezydentowi  Miasta
Kalisza zestawienie wytypowanych klubów do przyznania dotacji.

§ 3.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu
i  Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

§ 4.

Zarządzenia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
                 /…/
  mgr Grzegorz Sapiński


