
Urząd Miasta Kalisza
Wydział Spraw Społecznych 
i Mieszkaniowych

Kalisz, dnia 28.07.2022 r.

KOMUNIKAT
dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania

publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie  jego realizacji  
w 2022 roku.

Konkurs został ogłoszony w dniu 24 czerwca 2022 roku Zarządzeniem nr 403/2022 Prezydenta
Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego
otwartego konkursu ofert na wsparcie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego wraz z
udzieleniem dotacji na jego realizację w roku 2022.
Termin składania ofert upłynął w dniu 20 lipca 2022 roku. Oferty składano w Wydziale Spraw
społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza ul. Kościuszki 1 a.

Komisja  Konkursowa  powołana  Zarządzeniem  nr  478/2022  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia
13 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w
otwartym konkursie  ofert  na  wsparcie  realizacji  w 2022  roku  zadania  publicznego  w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obradowała w dniu 21 lipca 2022 r.

Na konkurs wpłynęła 1 oferta, która została poddana  ocenie formalnej i merytorycznej.
Propozycja  przyznania  dotacji  przedstawiona  przez  Komisję  Konkursową  została  przyjęta
zarządzeniem nr 506/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie  w wyboru
oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych
w celu  realizacji  zadania  publicznego  w zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom i  patologiom
społecznym w 2022 roku.

Zadanie:  „Wsparcie  inwestycji  związanej  z  realizacją  zadania  publicznego  w  zakresie
przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym,  w tym działań  rehabilitacyjnych
zapobiegających wykluczeniu społecznemu”.

Na realizację ww zadania przyznano dotację dla: Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego
Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Kaliszu  -  kwota 250.000 zł.

- Brak ofert złożonych po terminie.
- Protokoły  Komisji  Konkursowych  są  do  wglądu  w  Wydziale  Spraw  Społecznych

i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza ul. Kościuszki 1A – w godzinach pracy urzędu.
- Ww podmioty, które otrzymały dotacje prosimy o kontakt z WSSM w celu zawarcia umowy.

Jednocześnie prosimy o podanie (na piśmie) numeru konta, na które będą przelewane środki,
oraz numery PESEL osób upoważnionych do podpisywania umów w imieniu oferenta.

- Istnieje możliwość aktualizacji kosztorysu przed rozpoczęciem realizacji zadania.
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