
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu
pożytku publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uchwały nr LXI/1250/18 Rady Miasta Katowice z 
dnia 25 października 2018 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2019 rok”, uchwały nr XVII/308/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
„Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową oceniającą złożone oferty na realizację w 2019 roku zadań 
z zakresu pożytku publicznego, tj.:

- „Działalność charytatywna”;

- „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”;

- „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”;

- „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”;

- „Promocja i organizacja wolontariatu”;

- „Prowadzenie domów pomocy społecznej”;

- „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę 
zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia”;

- „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”;

- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”;

- „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób”;

- „Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób”;

- „Wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację 
z otoczeniem i aktywizację społeczną”.

§ 2. Na Przewodniczącą Komisji Konkursowej i Zastępcę Przewodniczącej wyznacza się:

Przewodnicząca Komisji Konkursowej:

- Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Konkursowej:

- Pani Jolanta Wolanin

Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice

§ 3. Komisja działa w Zespołach składających się z Przewodniczącej i Zastępcy oraz członków 
opiniujących oferty na realizację poszczególnych zadań:

1. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Działalność charytatywna”:
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Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka

Kierownik Referatu ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Gizela Przeor

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Agata Mryc

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

4. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

2. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”:

Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka

Kierownik Referatu ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Anna Mańka

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Katarzyna Skubisz

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

4. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

3. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych”:

Członkowie:

1. Pani Agnieszka Lis

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

2. Pani Anna Wójcik

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Aleksandra Cajgner

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

4. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

4. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym 
kombatantów i osób represjonowanych”:
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Członkowie:

1. Pani Marta Białowąs

Podinspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Gizela Przeor

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Aleksandra Cajgner

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

4. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

oraz dodatkowo z głosem doradczym - wyznaczeni przez Przewodniczącą Rady Seniorów Miasta Katowice 
członkowie ww. Rady: Teresa Mehlich i Regina Szołtysik.

5. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Promocja i organizacja wolontariatu”:

Członkowie:

1. Pani Agnieszka Lis

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

2. Pani Anna Szczęch

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Anna Wójcik

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

4. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

6. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Prowadzenie domów pomocy społecznej”:

Członkowie:

1. Pani Ewa Janiszewska

Kierownik Referatu Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Anna Przybyła-Konieczna

Inspektor w Referacie Społecznym w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Agata Mryc

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

4. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

7. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji 
zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia”:
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Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka

Kierownik Referatu ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pan Bartosz Kajdan

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Aleksandra Cajgner

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

4. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

8. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi”:

Członkowie:

1. Pani Katarzyna Skubisz

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Anna Wójcik

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Agata Mryc

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

4. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

9 Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Prowadzenieplacówek wsparcia dla dzieci i młodzieży”: 

Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka

Kierownik Referatu ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Anna Szczęch

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Anna Wójcik

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

4. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

10. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach 
zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych 
rodzin i osób”:
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Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka

Kierownik Referatu ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Anna Mańka

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Katarzyna Skubisz

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

4. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

11. Zespół do oceny ofert na realizację zadania „Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania 
w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównania szans tych rodzin i osób”:

Członkowie:

1. Pani Marta Białowąs

Podinspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Gizela Przeor

Inspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Agata Mryc

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

4. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

5. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

12. Zespół do oceny ofert na realizację zadania „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”:

Członkowie:

1. Izabela Górecka

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych

2. Pani Marta Białowąs

Podinspektor w Referacie ds. Rozliczeń i Programów w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Irena Kowalska-Drygała 

Regionalne Centrum Wolontariatu

4. Pani Lidia Machaj

Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej Cztery Pory Życia

5. Pan Waldemar Sikora

Katowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu

§ 4. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
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§ 5. Opiniując oferty, Komisja Konkursowa zobowiązana jest uwzględnić warunki i zasady określone 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedłożyć Prezydentowi Miasta Katowice 
uzasadnienie propozycji wyboru ofert.

§ 6. Komisja Konkursowa powołana jest do rozstrzygnięcia wszystkich konkursów ofert na realizację 
w 2019 roku zadań wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Komisji Konkursowej i wykonanie zarządzenia 
powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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Załącznik do zarządzenia Nr 35/2018 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dni a 4 grudnia 2018 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację w 2019 roku
zadań z zakresu pożytku publicznego, tj.:

- „Działalność charytatywna”;
- „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka”;
- „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”;
- „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”;
- „Promocja i organizacja wolontariatu”;
- „Prowadzenie domów pomocy społecznej”;
- „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu 

utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia”;
- „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”;
- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”;
- „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin 
i osób”;

- „Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna, 
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych 
rodzin i osób”;

- „Wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez 
integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”.

I. Podstawa prawna realizacji zadań:
1. Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 
z późn. zm.).
2. Art. 15 ust. 2a -  2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
3. Uchwała nr LXI/1250/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 
„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.
4. Uchwała nr XVII/308/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
„Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 
2016 - 2020”.

II. Celem prac Komisji Konkursowej jest zaopiniowanie ofert złożonych na realizację zadań:
- „Działalność charytatywna”;
- „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka”;
- „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”;
- „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”;
- „Promocja i organizacja wolontariatu”;
- „Prowadzenie domów pomocy społecznej”;
- „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu 

utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia”;
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- „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”;
- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”;
- „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin 
i osób”;

- „Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna, 
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych 
rodzin i osób”;

- „Wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez 
integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”.

1. Komisja Konkursowa jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określania propozycji 
wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach przez podmioty biorące udział 
w poszczególnych postępowaniach konkursowych.

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodnicząca lub w przypadku jego nieobecności 
Zastępca Przewodniczącej.

3. Komisja Konkursowa działa w zespołach tematycznych składających się z Przewodniczącej, 
Zastępcy Przewodniczącej, członków -  przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

4. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, jeżeli:

1) żadna organizacja lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład Komisji Konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie 
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Członkami Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert nie mogą być 
podmioty ubiegające się o dotację oraz osoby pozostające z podmiotem ubiegającym się w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do ich bezstronności.

6. Skład Komisji zostaje opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Katowice oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice w zakładce: www.katowice.eu/ngo.

7. Upoważnia się: Przewodniczącą, Zastępcę Przewodniczącej oraz członków Komisji 
Konkursowej do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do oceny ofert na 
realizację w 2019 roku zadań z zakresu pożytku publicznego.

8. Przewodnicząca, Zastępca Przewodniczącej oraz członkowie Komisji Konkursowej przed 
przystąpieniem do czynności konkursowych, po przedstawieniu nazw oferentów składają pisemne 
oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

10. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który dla swojej ważności powinien być 
podpisany przez wszystkich obecnych członków Komisji.

11. W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań:

1) „Działalność charytatywna”;
2) „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka”;
3) „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”;
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4) „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”;
5) „Promocja i organizacja wolontariatu”;
6) „Prowadzenie domów pomocy społecznej”;
7) „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu 

utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia”;
8) „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”;
9) „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”;
10) „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin 
i osób”;

11) „Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna, 
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych 
rodzin i osób”;

12) „Wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez 
integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”.

III. Zakres obowiązków Komisji Konkursowej:
1. Stwierdzenie liczby otrzymanych ofert.

2. Odczytanie nazw oferentów.

3. Złożenie oświadczenia, że w stosunku do Przewodniczącej, Zastępcy Przewodniczącej oraz 
członków Komisji Konkursowej nie zachodzą przesłanki wynikające z przepisów Rozdziału 5 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.

4. Otwarcie kopert z ofertami, a następnie ustalenie, które z ofert spełniają kryteria formalno
prawne określone w warunkach konkursu ofert.

5. Odrzucenie ofert nie spełniających kryteriów formalno-prawnych określonych w warunkach 
konkursu ofert.

6. Dokonanie oceny formalno-prawnej i merytorycznej przyjętych ofert.

7. Na podstawie informacji zawartych w ofercie zaproponowanie zakresu zadania do objęcia 
dofinansowaniem oraz kwot dofinansowania zadania.

8. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty w zakresie:

1) dokonywanie poprawek oczywistych omyłek i błędów rachunkowych,

2) potwierdzania złożonych kserokopii dokumentów: data oraz klauzula za „zgodność 
z oryginałem”,

3) uzupełnienia brakującej dokumentacji określonej w warunkach otwartego konkursu ofert, 
w szczególności dokumentów potwierdzających: kwalifikacje kadry, tytuł prawny do zajmowanego 
lokalu.

9. W sytuacji, gdy do postępowania konkursowego została zgłoszona tyko jedna oferta, która 
spełnia wymagania określone w warunkach konkursu podlega ona ocenie przez Komisję 
Konkursową.

10. Komisja Konkursowa może wybrać więcej niż jedną ofertę na realizację tego samego zadania 
jeżeli uzna, że zadanie będzie bardziej efektywnie realizowane przez kilku wykonawców lub 
charakter zadania dopuszcza taką możliwość.

11. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej oferty, gdy spełnione zostaną przez podmiot 
wnioskujący o dotację łącznie następujące kryteria formalno-prawne:

1) podmiot jest uprawniony do ubiegania się o dotację,
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2) zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub zysk przeznacza na cele statutowe,

3) zamierza realizować zadanie w ramach otrzymanego dofinansowania na rzecz mieszkańców 
Katowic,

4) zadanie proponowane w ofercie nie jest dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego 
funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

5) oferta złożona została terminowo,

6) złożona oferta jest kompletna (z zastrzeżeniem ust. 8).

12. W celu uzyskania dodatkowych informacji przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa 
może wnioskować o uzupełnienie oferty o dodatkowe informacje i dokumenty dostępne 
podmiotowi biorącemu udział w konkursie.

13. Komisja Konkursowa może zaprosić oferenta do składania dodatkowych informacji nt. złożonej 
oferty oraz przeprowadzania negocjacji miesięcznego kosztu utrzymania świadczeniobiorców.

14. Komisja Konkursowa przyjmuje następujące kryteria merytoryczne przy opiniowaniu ofert, 
które spełniły kryteria formalno-prawne:

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:
a) do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest program,
b) zakres usług, np. jakie standardy określone w warunkach konkursu spełniają przedstawione 
oferty,
c) jeśli charakter zadania tego wymaga czy podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania 
dysponuje lokalem usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic (w szczególnie uzasadnionych 
sytuacjach - poza Katowicami pod warunkiem zapewnienia dowozu), znajdującym się w stanie 
technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych 
usług,
d) dostępność usług, tj. lokalizacja placówki, w jakich dniach i godzinach otwarte będą placówki 
realizujące zadania,
e) atrakcyjność projektu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych 
potrzeb mieszkańców Katowic,
2) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:
a) kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby, w tym wolontariusze 
posiadają odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie i doświadczenie w realizacji podobnych 
zadań pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadania,
b) wiarygodność organizacji -  na podstawie przedłożonych referencji,
3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania:
a) liczby osób -  mieszkańców Katowic, do których skierowanych jest projekt,
b) liczby godzin usług,
c) standardów zakresu świadczonych usług,
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych 
źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację 
zadania,
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie 
poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na 
ten cel środków,
7) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami 
budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
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- wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego 
wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów.

IV. Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria oceny ofert na realizację w 2019 roku 
następujących zadań publicznych, ti.:

1. „Działalność charytatywna”;
2. „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka”;
3. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”;
4. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”;
5. „Promocja i organizacja wolontariatu”;
6. „Prowadzenie domów pomocy społecznej”;
7. „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu 

utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia”;
8. „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”;
9. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”;
10. „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin 
i osób”;

11. „Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna, 
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych 
rodzin i osób”;

12. „Wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez
integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”.

Cecha Maksymalna wartość punktowa oceny

Wartość merytoryczna projektu, w tym: 0-18 pkt.
• - opis potrzeb i celów zadania 0-6 pkt.
• - opis realizacji zadania 0-6 pkt.
• - zakładany rezultat 0-6 pkt.
Kwalifikacje i doświadczenie osób 
odpowiedzialnych za realizację zadania

0-5 pkt.

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań 
w ostatnim okresie

0-5 pkt.

Liczba osób/dzielnic miasta do których 
adresowane są działania w ramach 
proponowanego do realizacji zadania

0-5 pkt.

Atrakcyjność projektu, jego nowatorski 
charakter, dostosowanie zakresu usług 
do aktualnych potrzeb mieszkańców Katowic

0-7 pkt.

Koszty realizacji projektu, w tym finansowy 
udział środków własnych. Racjonalnie i rzetelnie 
sporządzony kosztorys

0-8 pkt.

Pozafinansowy wkład własny (np. udział 
w projekcie wolontariuszy, baza lokalowa)

0-5 pkt.

Dotychczasowa współpraca z miastem 
Katowice, w tym w zakresie:

0-4 pkt.

- współpracy pozafinansowej 0-2 pkt.
- wywiązywania się w całości z zawartych umów, 
prawidłowego i terminowego wywiązywania się 
z otrzymanej dotacji

0-2 pkt.
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Czy projekt zakłada współpracę z innymi 
organizacjami pozarządowymi (oferta wspólna)

0-3 pkt.

Zgodność projektu ze „Strategią rozwiązywania 
problemów społecznych”, bądź „Strategią 
rozwoju Miasta”

0-3 pkt.

Atrakcyjność form promocji projektu 0-3 pkt.
Staranność w przygotowaniu dokumentacji 
ofertowej *

0-4 pkt.

RAZEM 0-70 pkt.
* staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej jest rozumiana jako zgodność załączników z wymogami 
określonymi w warunkach konkursowych

Maksymalna liczba punktów do uzyskania -  70 pkt.
Oferty wybrane do realizacji muszą uzyskać minimum 35 punktów (50 % maksymalnej 
liczby punktów).

V. Postanowienia końcowe
1. Komisja Konkursowa po zatwierdzeniu wyników konkursu w drodze zarządzenia wydanego 

przez Prezydenta Miasta Katowice niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu 
konkursu poprzez wywieszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Katowice, na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice.

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawa do interpretowania niniejszego 
regulaminu.

3. Komisja Konkursowa jest powołana na cały 2019 r. do czasu rozstrzygnięcia wszystkich 
konkursów ofert na realizację następujących zadań publicznych, tj.:
1) „Działalność charytatywna”;
2) „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania

i ochrony praw dziecka”;
3) „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”;
4) „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób

represjonowanych”;
5) „Promocja i organizacja wolontariatu”;
6) „Prowadzenie domów pomocy społecznej”;
7) „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu 

utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia”;
8) „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”;
9) „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”;
10) „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach zadania pomoc społeczna,

w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans 
tych rodzin i osób”;

11) „Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównania szans tych rodzin i osób”;

12) „Wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych,
poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”.
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„WZÓR”
Załącznik nr 1
do Regulamin pracy komisji
konkursowej

Oświadczenie

Przewodniczącej/Zastępcy Przewodniczącej/członka Komisji Konkursowej* opiniującej ofertę/-y 
złożoną/-e na realizację zadania pn.: ....................................................................................................

Imię (imiona) ............................................................................................................

Nazwisko ............................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
• nie podlegam wyłączeniu z prac Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert złożonych

na realizację zadania pn.: .................................................................................................................
zgodnie z zapisami zawartymi w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);

• nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ubiegających się o dofinansowanie w ww. konkursie;

• nie zachodzą wobec mnie okoliczności mogące budzić obawy o bezstronność, zgodnie z art. 
25-27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Katowice, dn

(Podpis)

*wybrać odpowiednio
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1441899329 
Imię: Bogumił Piotr 
Nazwisko: Sobula 
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 4 grudnia 2018 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument
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