
Zarządzenie  Nr 815/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie  wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora  finansów  publicznych  w  celu  realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie
przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  w  2018  roku  i  w  latach
2018 – 2020. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1875), uchwały Nr  XVI/186/2015 Rady Miejskiej  Kalisza  z  dnia
20 listopada 2015  r.  w sprawie uchwalenia  „Wieloletniego programu współpracy Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz uchwały Nr XLVI/562/2017 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie uchwalenia  „Programu współpracy Miasta
Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru ofert i ustala się wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym na 2018 rok i na lata 2018 - 2020 (Dział 851 ochrona
zdrowia,  Rozdz.  85154  przeciwdziałanie  alkoholizmowi,  Rozdz.  85153  przeciwdziałanie
narkomanii) w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 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



                        
Załącznik
do Zarządzenia Nr 815/2017  
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie dotacji na 2018 rok oraz na lata 2018 - 2020

1. Stowarzyszenie Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”- 60.000 zł
- realizacja  działań  rehabilitacyjnych  i  wspierających  utrzymanie  abstynencji  poprzez

prowadzenie Klubu Abstynenckiego  – na  lata 2018 – 2020: 60.000 zł. w tym na 2018 rok
–  20.000 zł; 2019 – 20.000 zł; 2020 – 20.000 zł.

2. Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”- 87.000 zł
- realizacja  działań  rehabilitacyjnych  i  wspierających  utrzymanie  abstynencji  poprzez

prowadzenie Klubu Abstynenckiego – na  lata 2018 – 2020: 87.000 zł. w tym na 2018 rok
–  29.000 zł; 2019 – 29.000 zł; 2020 – 29.000 zł.

3. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu
i ich Rodzinom „Życie” - 45.000 zł

- realizacja  działań  rehabilitacyjnych  i  wspierających  utrzymanie  abstynencji  poprzez
prowadzenie Świetlicy Abstynenckiej – na  lata 2018 – 2020: 45.000 zł. w tym na 2018
rok – 15.000 zł; 2019 – 15.000 zł; 2020 – 15.000 zł.

4. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”- 204.750 zł
- prowadzenie  świetlicy  środowiskowej  realizującej  pozalekcyjny  program  opiekuńczo–

wychowawczy  z  elementami  socjoterapii  dla  35  dzieci  (w  tym  realizacja  programu,
utrzymanie  świetlicy,  dożywianie,  imprezy  okolicznościowe,  obóz  profilaktyczno–
terapeutyczny) w latach 2018-2020: na  lata 2018 – 2020: 204.750 zł. w tym na 2018 rok
–  66.500 zł; 2019 – 68.250 zł; 2020 – 70.000 zł.            .

5. Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek Św. Doroty Córki Najświętszych Serc – 117.000 zł
- prowadzenie  świetlicy  środowiskowej  realizującej  pozalekcyjny  program  opiekuńczo–

wychowawczy  z  elementami  socjoterapii  dla  20  dzieci  (w  tym  realizacja  programu,
utrzymanie  świetlicy,  dożywianie,  imprezy  okolicznościowe,  obóz  profilaktyczno–
terapeutyczny) w latach 2018-2020: na  lata 2018 – 2020: 117.000 zł. w tym na 2018 rok
–  38.000 zł; 2019 – 39.000 zł; 2020 – 40.000 zł.            .

6. Parafia Rzymsko – Katolicka Opatrzności Bożej w Kaliszu – 175.500 zł
- prowadzenie  świetlicy  środowiskowej  realizującej  pozalekcyjny  program  opiekuńczo–

wychowawczy  z  elementami  socjoterapii  dla  30  dzieci  (w  tym  realizacja  programu,
utrzymanie  świetlicy,  dożywianie,  imprezy  okolicznościowe,  obóz  profilaktyczno–
terapeutyczny) w latach 2018-2020: na  lata 2018 – 2020: 175.500 zł. w tym na 2018 rok
–  57.000 zł; 2019 – 58.500 zł; 2020 – 60.000 zł.            .

7. Caritas Diecezji Kaliskiej – 677.717 zł.
- prowadzenie  świetlicy  środowiskowej  realizującej  pozalekcyjny  program  opiekuńczo–

wychowawczy  z  elementami  socjoterapii  dla  50  dzieci  (w  tym  realizacja  programu,
utrzymanie  świetlicy,  dożywianie,  imprezy  okolicznościowe,  obóz  profilaktyczno–
terapeutyczny) w latach 2018-2020: na  lata 2018 – 2020: 292.500 zł. w tym na 2018 rok
–  95.000 zł; 2019 – 97.500 zł; 2020 – 100.000 zł.             , 



- prowadzenie Miejskiego Punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w
rodzinie i osób uzależnionych – na 2018 r. - 31.000 zł.

- Prowadzenie punktu interwencyjnego dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym –
na 2018 r. - 50.000 zł.

- Działania  rehabilitacyjne  i  zapobieganie  wykluczeniu  społecznemu  dla  bezdomnych
mężczyzn  z  problemem  alkoholowym,  posiadających  ostatnie  miejsce  zameldowania
w Kaliszu wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia (minimum 20 miejsc) -
na  lata 2018 – 2020: 304.217 zł. w tym na 2018 rok –  96.500 zł; 2019 – 101.325 zł; 2020
– 106.392 zł.

8. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kaliszu – 914.225 zł.
- działania  rehabilitacyjne  i  zapobiegające  wykluczeniu  społecznemu  dla  bezdomnych

mężczyzn  z  problemem  alkoholowym  wraz  z  zapewnieniem  noclegu  (minimum  40
miejsc) w latach 2018-2020:  na  lata 2018 – 2020: 662.025 zł.  w tym na 2018 rok –
210.000 zł; 2019 – 220.500 zł; 2020 – 231.525 zł.

- działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla osób bezdomnych
(kobiet i mężczyzn) z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia – pobyt
dzienny w latach 2018-2020:  na  lata 2018 – 2020: 252.200 zł.  w tym na 2018 rok –
80.000 zł; 2019 – 84.000 zł; 2020 – 88.200 zł.

9. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – 304.217 zł.
- Działania  rehabilitacyjne  i  zapobieganie  wykluczeniu  społecznemu  dla  bezdomnych

mężczyzn  z  problemem  alkoholowym,  posiadających  ostatnie  miejsce  zameldowania
w Kaliszu wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia (minimum 20 miejsc) w
latach 2018-2020: na  lata 2018 – 2020: 304.217 zł. w tym na 2018 rok –  96.500 zł; 2019
– 101.325 zł; 2020 – 106.392 zł.            

10. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – 234.000 zł
- prowadzenie  świetlicy  środowiskowej  realizującej  pozalekcyjny  program  opiekuńczo–

wychowawczy  z  elementami  socjoterapii  dla  40  dzieci  (w  tym  realizacja  programu,
utrzymanie  świetlicy,  dożywianie,  imprezy  okolicznościowe,  obóz  profilaktyczno–
terapeutyczny) w latach 2018-2020: na  lata 2018 – 2020: 234.000 zł. w tym na 2018 rok
–  76.000 zł; 2019 – 78.000 zł; 2020 – 80.000 zł.            

11. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – 263.250 zł 
- prowadzenie  świetlicy  środowiskowej  realizującej  pozalekcyjny  program  opiekuńczo–

wychowawczy  z  elementami  socjoterapii  dla  45  dzieci  (w  tym  realizacja  programu,
utrzymanie  świetlicy,  dożywianie,  imprezy  okolicznościowe,  obóz  profilaktyczno–
terapeutyczny) – na lata 2018 – 2020: 263.250 zł., w tym: na rok 2018 – 85.500 zł; 2019 –
87.750 zł; 2020 – 90.000 zł. 

12. Parafia Katedralna Św. Mikołaja – 175.500 zł.
- prowadzenie  świetlicy  środowiskowej  realizującej  pozalekcyjny  program  opiekuńczo–

wychowawczy  z  elementami  socjoterapii  dla  30  dzieci  (w  tym  realizacja  programu,
utrzymanie  świetlicy,  dożywianie,  imprezy  okolicznościowe,  obóz  profilaktyczno–
terapeutyczny) – na lata 2018 – 2020: 175.500 zł., w tym: na rok 2018 – 57.000 zł;  2019
– 58.500 zł; 2020 – 60.000 zł. 

13. Związek Harcerstwa Polskiego – 30.000 zł.
- realizacja cyklicznych, pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w
oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej na 2018 r. - 30.000 zł.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


