
KOMUNIKAT

dotyczący  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  w 2019  roku
zadań  publicznych  Miasta  Kalisza  w  zakresie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr
kultury  i  dziedzictwa  narodowego  wraz  z  udzieleniem  wsparcia  finansowego
w  formie  dotacji  z  budżetu,  ogłoszonego  na  podstawie  art.  13  ustawy  z  dnia
24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
(Dz.  U.  z  2018,  poz.  450 z  późn.  zm.),   uchwały  Nr XL/830/2018  Rady Miasta
Kalisza  z  dnia  25  października  2018  roku  w  sprawie  uchwalenia  „Programu
współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego  na rok 2019” oraz
uchwały  Nr XVI/186/2015  Rady  Miejskiej  Kalisza  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”

1.  Konkurs został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Kalisza - Zarządzenie
     Nr 744/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszenia
     dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych 
     w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

     Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr  768/2018 Prezydenta Miasta
     Kalisza z dnia  6 grudnia 2019 r.  obradowała w dniach 09, 16 i 31 stycznia 2019 r. 

2. LICZBA ZŁOŻONYCH OFERT :  47

3. OFERTY ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH: 1

OFERTY ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH:

Nr zad / L.p. Podmiot
składający ofertę 

Nazwa własna zadania Uwagi 

1/13 Stowarzyszenie 
KALISZ 
LITERACKI
w Kaliszu 

SALON LITERACKI
2019 

nieprawidłowo określony
termin realizacji

zadania /warunek
formalny karty oceny nie
dopuszczający możliwości

korekty/

4. OFERTY PODDANE OCENIE MERYTORYCZNEJ:
      Zakres  oceny  merytorycznej  regulowany  jest  postanowieniami  zamieszczonymi  
w  „Karcie  oceny  merytorycznej  oferty  złożonej  w  konkursie  na  realizację  zadania  publicznego”,
stanowiącej załącznik do  Zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r.  
w sprawie  ustalenia Regulaminu dotyczącego oceny formalnej  i  merytorycznej  ofert  realizacji  zadań
publicznych złożonych w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
            - ww. ocenie poddano 46 ofert, w tym 11 ofert nie uzyskało 60% punktacji
(45 pkt)  uprawniającej do dofinansowania 
     
5. LICZBA OFERT, NA REALIZACJĘ KTÓRYCH PRZYZNANO DOTACJE: 33

6. ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI PRZYZNANYCH NA na  2019 r. – 480.000,00 zł.
 
7. WYSOKOŚĆ DOTACJI – zał. nr 1



Wysokość  dotacji  została  przyjęta  przez  Komisję  Konkursową jednogłośnie  
w głosowaniu jawnym. 

Przedstawione  przez  Komisję  Konkursową  oceny  i  propozycja  przyznania
dotacji zostały przyjęte przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 4 lutego 2019 r. 

Protokół wraz z podpisanymi przez Członków Komisji kartami oceny formalnej
i  merytorycznej  dostępny  jest  do  wglądu  w  Wydziale  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  
i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, w godzinach pracy Urzędu: 7.30 –
15.30.

Z  uwagi  na  przyznanie  oferentom  niższych  niż  wnioskowane  dotacje,
przypominam  o  obowiązku  złożenia  w  Wydziale  Kultury  i  Sztuki,  Sportu
i Turystyki UM w Kaliszu:

 urealnionego  kosztorysu  (dostosowanego  do  wysokości  ustalonej  dotacji)
zadania, sporządzonego ze względu na rodzaj kosztów i źródła finansowania z
uwzględnieniem podwykonawców oraz aktualnego numeru konta bankowego,
na które należy przekazać dotację - zał. nr 2;

 urealnionego harmonogramu realizacji zadania obejmującego zakres, miejsce
i termin - zał. nr 3;  

Przedłożenie ww. dokumentów (podpisanych przez uprawnione osoby) stanowić
będzie   dla  tut.  Wydziału  informacje  o  przyjęciu  przez  podmiot  przyznanej  dotacji
i  podstawę  do  sporządzenia  stosownej  umowy,  na  podstawie  której  zostaną
uruchomione przyznane dotacje w 2019 roku. 

Przedstawione  w  niniejszym  komunikacie  informacje  dot.  rozstrzygnięcia
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu  kultury,  sztuki,  ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego mają charakter odpowiedzi na złożone oferty.

Naczelnik 
Wydziału Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Kalisza  
Przewodnicząca Komisji Konkursowej 

Grażyna Dziedziak

Kalisz,  5 lutego 2019 r.    


