
ZarządzenieNr..A.`a9B\ao\%

Prezydenta Miasta Katowice

z dnia  ...9.6..\Cad);R**.9-  3J±\ 8

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dla podmiotów nie zaliczanych
do  sektora  f]nansów  pubLicznych  w  ce]u   realizacji  zadania  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych
poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji spo]ecznych promujących czytelnictwo, sporty umyslowe
oraz e-sport wśród spoleczDości ptzedszkolnej, szkól podstawowych i ponadgimnazja]nych".

Na     podstawie  art.  30  ust.  2 pkt.  2  i 4   ustawy     z dnia   s  marca    1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz.  U.
z  2017  r.  poz.   1875   ze  zm.),  w  wykonaniu  Uchwały  nr  XLVIII/906/17  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia
26 paździemika 2017 r. w sprawie  „Programu współpracy miasta Katowice z organi2acjami pozarządowymi
na 20 1 8 rok"

zarządza się, co nastęt)uje:

§ 1.        Dokonać  wyboru  ofert  oraz  przyznać  dotację  dla  podmiotów  nie  zaliczanych  do  sektora  finansów
publicznych  w  celu  realizacji  zadania  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  prowadzenie
zorganizowanych akcj i społecznych promujących czytelnictwo, spofty umysłowe oraz e-sport wśród
społeczności   przedszkolnej,   szkół  podstawowych   i   ponadgimnazjalnych",  po  zasięgnięciu  opinii
komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie, w następujący sposób:

Nazwa i adres podmiotu Kwotawnioskowanejdotacji Kwotaprzyzmnejdotacji Nazwa oferty oraz uzasadnienie wybor
Oferty

Stowarzyszenie na rzecz

9 950, 00 zl. 8 000'00 zl.

„Myśl, czytaj i spaceru czyli ZNAJDŹ
MNIE IV,,

Oferta spełniła wymogi fomalne oraz
Dzieci i Młodzieży została zaopiniowana pozytywnie pod

„Korczak" Al. względem merytorycznym. Liczba
Krzywoustego 7/63, 40-870 uzyskanych punktów -55Ź.   Wysokość

Katowice przyznanej dotacji dostosowano do
posiadanych środków finansowych na

realizację tego 2adania.

Stowarzyszen ie „ WielkaLiga"ul.Klimczoka9,40-857Katowice
61 525, 00 zl. 41 000'00 zl.

„Katowicka Wie]ka Liga Czytelników"
Oferta spełniła wymogi formalne oraz
została zaopiniowana pozytywnie pod

względem merytorycznym. Liczba
uzyskanych punktów - 47,4.   Wysokość

przyznanej dotacji dostosowano do
posiadanych środków finansowych na

realizację tego 2adania.

Uczniowski Klub Spoiiowy

30 800' 00 zl. 14 000'00 zl.

„Młodzi Mistizowie Szachów"
Oferta spełniła wymogi fomalne oraz
została zaopiniowana pozytywnie pod

„21  Podlesie" ul. względem merytorycznym. Liczba
Malczewskiego  1, 40-748 uzyskanych punktów - 44,6.   Wysokość

Katowice przyznanej dotacji dostosowano do
posiadanych środków finansowych na

realizację tego zadania.

Parafia Rzymskokatolicka

8 000, 00 zl. 7 000' 00 zl.

„Szachowe Panewniki"
św. Ludwika Króla i Oferta spełniła wymogi fomalne oraz
Wniebowzięc ia NMP została zaopiniowana pozytywnie pod

przy Klasztorze względem merytorycznym.  Liczba



Franciszkanów ul.Panewnicka76,40-760 uzyskanych punktów - 432.   Wysokość

przyznanej dotacji dostosowano do
Katowice posiadanych środków finansowych na

realizację tego zadania.
Stowarzyszenie SportówElektronicznychul.Graniczna27,40-017KatowiceRAZEM:70000.00zl.

brak informacji 0'00 zl. Oferta nie przeszła weryfikacji fomalnej,
ze względu na fakt,  iż była niekompletna.

§2.

§3.

Łączne śi.odki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów nie zaliczanych do sektora

finansów     publicznych     w     ogłoszonym     otwartym     konkursie     ofert     na     realizację     zadania

.,Wyrównywanie   szans  edukacyjnych   poprzez  prowadzenie  zorganizowanych   akcji   społecznych

promujących  czytelnictwo,  sporty  umysłowe  oraz  e-sport  wśród  społeczności  przedszkolnej,  szkół

podstawowych i ponadgimnazjalnych" wynoszą 70 000, 00 zl.

Środki   finansowe   rozdysponowane  dla   organizacji   przedstawionej   w   §   1   zarządzenia   wynoszą

70 000, 00 zl. i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2018 r. w dziale 801  rozdziale 80195

paragrafie 2360.

Umowęnarealizacjęzadaniazawierasięzwybranymipodmiotamimaksymalniedo31.12.2018r.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

§ 6.        Nadzór   nad   wykonaniem    zarządzenia   powierza   się   resortowemu    Wiceprezydentowi    Miasta

Katowice.

§ 7.        Zarządzenie wchodzi w życie zdniem podpisania.


