
ZARZĄDZENIE  NR . !\.9.ą.*.../2018
PREZYDENTA MIASTA KATOIVICE

zdnia...a;6..\C#{SS&#+.rc`ŁfL..ąx)'\8

w   sprawie   podziału   środków   finansowych   z   przeznaczeniem   na   dotacje   dla   podmiotów
nie   zaliczanych   do    sektora   finansów   publicznych   w   celu   realizacji   zadania:    „Integracja
i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych".

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),  w wykonaniu  Uchwały  nr XLVIII/906/17  Rady  Miasta Katowice
zdnia   26    paździemika   2017    roku   w    sprawie    „Programu   współpracy   miasta    Katowice
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok"

zarządza się, co następuje:

§1.    Dokonać    wyboru    najkorzystniejszych    ofert    oraz    przyznać    dotacje    dla    podmiotów
nie   zaliczanych   do    sektora   finansów   publicznych   w   celu   realizacji   zadania:    „Integracja
i aktywizacja osób starszych, w t)m kombatantów i osób represjonowanych", po zasięgnięciu opinii
komisji konkusowej, opiniującej oferiy złożone w konkursie, w następujący sposób:

L.p. Nazwa i adres Kwota Kwota Nazwa oferty
podmiotu wnioskowanejdotacji przyznanejdotacji oraz uzasadnienie wyboru oferty

1.

Akademicki Związek 294 989,00 zł 264 824,00 zł

Sportowy Uniwersytet Seniora -
Upowszechnianie i promowanie

aktywnoścl f iiz;ycznej oraz integracja
Sportowy Uniwersytetu społeczna osób starszyclt, mieszkańców

Śląskiego,ul.Bankowa 12, Katowic„
Oferta spełniła wymogi formalne

Katowice oraz została zaopiniowana pozytywnie
pod względem merytorycznym.

2.

Katowickie

31500,00 zł 0,00 zł

Integracja i aktywizacja osób starszych,
Stowarzyszenie w tym kombatantów i osób

Tenisowe Akademia repTesjonowanych"
Tenisa Katarzyny Pyka, Oferta nie spełniła wymogów

ul. Chorzowska 73a,Katowice fomalnych.

3.

Stowarzyszenie naRzeczPoradnictwaObywatelskiego"Dogma",ul.Raciborska48/2,Katowice 47 133,00 zł 30 165,00 zł
„Czas Aktywnych Seniorów"

Oferta spełniła wymogi fomalne
oraz została zaopiniowana pozytywnie

pod względem merytorycznym.
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§2. 1.   Łączne  środki  finansowe planowane  do  rozdysponowania dla podmiotów nie  zaliczanych
do  sektora  finansów  publicznych  w  ogłoszonym  otwart)m  konkusie  ofert  na  realizację
zadania:    „Integracja    i    aktywizacja    osób    starszych    w   tym    kombatantów    i    osób
represjonowanych, wynoszą: 294 989,00 zl.

2.   Środki   finansowe   rozdysponowane   dla   organizacji   pozarządowych   oraz   podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przedstawionej  w  §1  zarządzenia wynoszą:  294  989,00  zl  i  są  zaplanowane  w  budżecie
miasta Katowice na 2018 r. w dziale  853  rozdziale  85395 paragrafie 2360 (zadania własne
gminy).

§3.        Umowy na realizację zadania, o którym mowa w §1 zawiera się maksymalnie z wybranymi
podmiotami do dnia 30 listopada 2018 r.

§4.       Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi wydziału polityki społecznej.

§5.       Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu wiceprezydentowi Miasta
Katowice.

§6.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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