
UCHWAŁA NR LV/1283/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 15 października 2014 r.

w  sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć „Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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Wstęp 
 
Katowice są miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom dostęp do usług publicznych 
odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym.  
Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczny sposób 
wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców Katowic oraz na rozwój naszego miasta. 
Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby już funkcjonować bez aktywności 
obywatelskiej. 
Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, zwana działalnością 
pożytku publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a zarazem 
elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. 
Program określa zasady, zakres i formy współpracy Miasta Katowice z trzecim sektorem,  
a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich 
finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu Miasta Katowice. Spodziewanymi efektami 
współpracy są wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej oraz 
podniesienie jakości życia mieszkańców. 
Rada Miasta Katowice przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę kontynuowania 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej 
działalności w sferze zadań publicznych oraz kształtowania wzajemnych relacji tak,                      
aby współpraca nieustannie się rozwijała. Współpraca oparta jest na zasadach wzajemnego 
zaufania z wykorzystaniem najlepszych praktyk w zakresie komunikacji i partycypacji. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy  
do zadań własnych gminy i powiatu określonych w: art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 
z późn. zm.), art. 4 ust.1, pkt. 22, art.6, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 595, z późn. zm.). 

2. Podstawą opracowania Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2015 rok jest art. 4 i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, 
z późn. zm.). 

3. Ilekroć w Programie jest mowa o: 
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. 
zm.), 

2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy; 

3) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e), 
art.151, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2013r. poz. 885, z późn. zm.).  

4. Zakres współpracy obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa 
w art.4, ust.1 ustawy. 

 
§ 2 

Cel główny i cele szczegółowe Programu 
 

1. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy Miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań 
publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez 
nie działań.  
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2. Cele szczegółowe: 
1) wspieranie działań miasta w zakresie diagnozowania i rozwiązywania oraz 

identyfikowania potrzeb mieszkańców, w tym problemów wynikających 
z zagospodarowania i kształtowania przestrzeni miejskiej 

2) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców 
i ich otoczenia, 

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 
otoczenie, w tym przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
5) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych we współrealizacji zadań 

publicznych przez powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań, 
6) promocja organizacji pozarządowych działających w mieście, 
7) stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, 
8) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych, 
9) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka, w szczególności osób i rodzin bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
bezdomnych, zagrożonych uzależnieniami. 

 
§ 3 

Zasady współpracy 
 

1. Współpraca miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi realizowana jest  
w oparciu o zasadę pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności, 
partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływania regulują przepisy prawa. 

 
1) Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza 

uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podział zadań między sektorem 
publicznym a sektorem obywatelskim ukierunkowany na rozwój współuczestnictwa 
obywateli, ich wspólnot i organizacji. 

2) Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia  najlepszych 
efektów w realizacji zadań publicznych. 

3) Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności polegają na kształtowaniu 
przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru 
realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego, szerokiego i 
sprawnego dostępu do informacji i realizacji zadań publicznych. 

4) Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę  
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu  
o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich 
realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach. 

5) Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo  
do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu 
sposobów rozwiązywania problemów i zadań. 

 
§ 4 

Realizatorzy Programu 
 
1. Realizatorami współpracy ze strony Miasta Katowice są w szczególności: 

1) Rada Miasta Katowice i poszczególne komisje w zakresie: 
a) określania strategii rozwoju Miasta, programów jednorocznych i wieloletnich 

oraz strategii sektorowych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko 
rozumianej polityki społecznej, 

b) uchwalania Programu Współpracy Miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi i przyjmowanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z art. 
5a ustawy, 
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c) konsultacji problemów i zadań stanowiących przedmiot prac komisji stałych. 
2) Prezydent Miasta Katowice w zakresie: 

a) realizacji strategii rozwoju Miasta, programów jednorocznych i wieloletnich 
oraz strategii sektorowych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko 
rozumianej polityki społecznej, 

b) prowadzenia merytorycznej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w 
tym tworzenia zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, zgodnie z 
art. 5 ust. 2 pkt. 5 ustawy, 

c) realizacji zadań wynikających z Programu poprzez ogłaszanie otwartych 
konkursów ofert w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania  
i przekazania odpowiednich na ten cel środków w ramach budżetu, 

d) kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań pod względem 
efektywności  
i jakości przy pomocy Wiceprezydentów, Skarbnika Miasta, Naczelników 
Wydziałów, Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych, 
Kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Katowice; 

3) Wydział Polityki Społecznej w zakresie: 
a) przygotowania projektu Programu Współpracy Miasta Katowice                               

z organizacjami pozarządowymi oraz przeprowadzania konsultacji                          
we współpracy z wydziałami merytorycznymi w trybie art. 5  
ust. 5 ustawy. 

b) koordynowania realizacji Programu oraz zadań określonych w § 7 ust. 1 pkt. 
2, 3, 5,6,8, ust. 2 pkt. 1- 7, 9, ust. 3, ust. 4 pkt 1-7,9. 

c) sporządzania sprawozdań z realizacji Programu we współpracy  
z Naczelnikami Wydziałów Urzędu Miasta Katowice, Pełnomocnikiem 
Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych, Dyrektorem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Dyrektorem Instytucji Kultury – 
„Katowice Miasto Ogrodów”; 

4) Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Katowice i jednostki organizacyjne miasta 
Katowice wskazane przez Prezydenta Miasta Katowice, tj.: 

a) Wydział Polityki Społecznej, w szczególności za realizację zadań 
wymienionych w § 8 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15. 

b) Wydział Kultury, w szczególności za realizację zadań wymienionych w § 8 
ust. 3 pkt 7. 

c) Wydział Sportu i Turystyki, w szczególności za realizację zadań 
wymienionych w § 8 ust. 3 pkt. 8a-f. 

d) Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych, w 
szczególności za realizację zadań wymienionych w § 8 ust. 3 pkt. 8g-h, pkt 
10c. 

e) Wydział Kształtowania Środowiska, w szczególności za realizację zadania 
wymienionego w § 8 ust. 3 pkt 9. 

f)    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, w szczególności  
za zadania wymienione w § 8 ust. 3 pkt 1, pkt 2b, pkt 6 realizowane zgodnie 
z trybem określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, 

g) Instytucja Kultury – „Katowice Miasto Ogrodów”, w szczególności za 
realizację zadań wymienionych w § 8 ust. 3 pkt 7, realizowanych zgodnie z 
trybem określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, 

h) Wydział Promocji we współpracy z realizatorami wymienionymi powyżej w 
szczególności za realizację zadań wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 7, 
ust. 4 pkt 10. 

i)  Wydział Budynków i Dróg we współpracy z realizatorami wymienionymi 
powyżej, w szczególności za realizację zadań wymienionych w §7 ust. 2 pkt 
8. 

j)   Wydział Edukacji, w szczególności za realizację zadań wymienionych w § 7 
ust. 4, pkt 8 oraz § 8 ust. 3 pkt 12. 
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2. Realizatorami współpracy ze strony organizacji pozarządowych są zgłoszone  
w rejestrach ich organy  lub określony w regulaminie przedstawiciel reprezentujący 
stowarzyszenie. 

 
§ 5 

Formy współpracy 
 
1. Miasto Katowice prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w 

art. 4 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Miasta 
Katowice. 

2. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami pozarządowymi  
jest realizacja przez nie zadań na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców. 

3. Współpraca miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi będzie obejmować 
następujące formy: 
1) współpracę finansową, 
2) współpracę pozafinansową. 
 

§ 6 
Współpraca finansowa 

 
1. Współpraca finansowa odbywa się w formie zlecania organizacjom pozarządowym 

realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. 
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa  

się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb 
zlecania (art. 11 ust. 2 ustawy). 

3. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie, o którym mowa w ust. 2,  
lub w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób 
zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania. 

4. Współpraca finansowa obejmować będzie przyznawanie środków publicznych  
na realizację zadań poprzez: 
1) wspieranie zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej dla organizacji 

pozarządowych na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania lub poprzez 
zakup usług zgodnie z trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych; 

2) powierzanie zadań publicznych, które może mieć formy: 
a) udzielenia dotacji celowej dla organizacji na sfinansowanie całkowitych 

kosztów realizacji zadania, 
b) zakupu usług zgodnie z trybem określonym w ustawie Prawo zamówień 

publicznych; 
3) udzielenie dotacji podmiotowej dla warsztatów terapii zajęciowej zgodnie 

z trybem określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

5. Powierzanie zadań publicznych może być stosowane dla wyodrębnionych zadań  (usług) 
o określonych standardach.  

6. Dotacje, o których mowa w § 6 ust.4 pkt. 1 i 2 lit. a): 
1) nie mogą zostać udzielone na dotowanie zadań, które są dofinansowane                               
z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów 
szczególnych, 
2) mogą zostać wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych  
z realizowanym zadaniem zgodnie z zatwierdzonym katalogiem kosztów 
kwalifikowalnych, 

7. Przy realizacji zadań długoterminowych umowy o wspieranie i powierzenie zadania 
publicznego zawarte w 2015 r. mogą zostać przedłużone w formie aneksu na okres  
nie dłuższy niż 5 lat. 

8. Wysokość finansowania zadań powierzonych w kolejnych latach uzależniona będzie od 

Id: 836C9654-4EEC-4511-A2B7-62240C6FCDC6. Podpisany Strona 6



 

możliwości finansowych Miasta Katowice. 
9. Realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym może zostać 

zlecona organizacji pozarządowej na wniosek organizacji pozarządowej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert, o ile wniosek ten spełnia łącznie następujące 
warunki: 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego                                      
nie przekracza kwoty 10 000 zł; 
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, 
3) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji 
pozarządowej, w trybie określonym w ust. 9, w danym roku kalendarzowym, nie może 
przekroczyć kwoty 20 000 zł. 

 
§ 7 

Współpraca pozafinansowa 
 

Pozafinansowe formy współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi dotyczą 
sfer: 
1. informacyjnej, poprzez: 

1) prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Katowice (www.katowice.eu) poświęconego organizacjom pozarządowym 
zawierającego: 
- bazę danych (przygotowaną przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne 
miasta Katowice) o organizacjach pozarządowych działających na terenie Katowic,  
- informacje przesłane z organizacji pozarządowych, 
- informacje uprzednio przygotowane przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta 
Katowice i jednostki organizacyjne miasta Katowice o ogłaszanych przez Prezydenta 
Miasta Katowice konkursach na realizację zadań publicznych,  
- inne ważne informacje, w tym kalendarium wydarzeń, dla organizacji pozarządowych 
oraz przekazywanie za pomocą technologii komputerowej i lokalnych mediów 
nadesłanych do Wydziału Promocji bieżących informacji związanych z realizacją 
Programu. 
2) udostępnianie miejsca na stronie internetowej organizacjom pozarządowym celem 
popularyzowania i promocji działań organizacji pozarządowych współpracujących 
z miastem Katowice: 

a) w serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych 
(www.katowice.eu/NGO), 
b) na stronie internetowej i internetowych portalach społecznościowych miasta, 

3) promowanie działalności organizacji pozarządowych w bezpłatnym informatorze 
miejskim „Nasze Katowice”, 
4) promowanie działalności organizacji pozarządowych poprzez realizację programów 
informacyjno-telewizyjnych, 
5) organizowanie spotkań organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta 
Katowice w celu zebrania opinii i wniosków, co do stanu współpracy, a w szczególności 
realizacji Programu oraz wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach 
działalności, w terminie ustalonym w ogłoszeniu, 
6) konsultowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice z zakresu polityki lokalnej z 
organizacjami pozarządowymi. 
7) udostępnianie organizacjom pozarządowym materiałów promujących Miasto 
Katowice. 
8) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej kalendarza konkursów                      
dla organizacji pozarządowych ogłoszonych w 2015 r. przez Urząd Miasta Katowice 

2. organizacyjnej, poprzez: 
1) inicjowanie działań aktywizujących i integrujących katowickie organizacje 
pozarządowe, w tym poprzez organizację Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych, 
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym 
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w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego na zasadach określonych 
w odrębnym zarządzeniu Prezydenta, 
3) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu Miasta Katowice lub 
jednostek organizacyjnych miasta Katowice i bazy technicznej w tych pomieszczeniach, 
na niekomercyjne spotkania związane z realizacją Programu, 
4) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych,              
np. wstępne doradztwo prawne, organizowanie lub informowanie o możliwościach 
uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach, 
5) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych 
przedsięwzięć miasta i organizacji pozarządowych, 
6) merytoryczną pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi 
spoza Katowic i w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, 
7) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych 
z innych źródeł, niż budżet miasta Katowice poprzez informowanie o potencjalnych 
źródłach finansowania i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez 
organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z funduszy 
Unii Europejskiej, 
8) pomoc w pozyskiwaniu lokalu na działalność statutową organizacji, na potrzeby 
realizacji projektów na preferencyjnych warunkach określonych w odrębnym 
zarządzeniu Prezydenta, 
9) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i osiągnięć 
poprawiających ich skuteczność i efektywność. 

3. szkoleniowej, poprzez: 
1) informowanie, inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość 
pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, 
2) informowanie, inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m. in. 
pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii 
Europejskiej, 

4. innej, poprzez: 
1) wydawanie opinii o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie 
rekomendacji na ich wniosek, 
2) możliwość objęcia patronatem Prezydenta Miasta Katowice przedsięwzięć 
realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców miasta Katowice, 
3) możliwość wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
pozabudżetowych, 
4) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi statutową działalność 
w sferze pożytku publicznego, 
5) wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla tworzenia i rozwoju organizacji 
pozarządowych, 
6) zgłaszanie przez organizacje pozarządowe potrzeb społeczności lokalnej i wspólne 
planowanie działań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych 
7) przyznawanie nagród i wyróżnień osobom prawnym, osobom fizycznym, 
organizacjom pozarządowym za szczególne zaangażowanie w dziedzinie działalności 
społecznej na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta, 
8) współpracę pozafinansową z zakresie edukacji, oświaty i wychowania, 
9) współpracę z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, 
10) udział organizacji pozarządowych we współpracy międzynarodowej Miasta, 
w szczególności możliwość udziału przedstawicieli organizacji w wizytach studyjnych. 

 
§ 8 

Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w 2015 roku. 
 

1. Przedmiotem współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi jest 
realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy. 

2. Wykaz planowanych działań na 2015 rok, w wybranych sferach zadań publicznych, 
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opracowany został we współpracy z organizacjami pozarządowymi na podstawie 
przyjętych programów oraz wcześniejszych doświadczeń poszczególnych realizatorów 
Programu. 

3. Do priorytetowych zadań publicznych, przeznaczonych do realizacji organizacjom 
pozarządowym w roku 2015 należą: 

 
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównania szans tych rodzin i osób: 
a) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, 
b) prowadzenie pracy socjalnej, 
c) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, 
d) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 
e) prowadzenie ośrodków wsparcia, 
f) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania, 
g) prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
h) realizowanie programów profilaktycznych;  
 

2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: 
a) prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 
b) prowadzenie naboru na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz 

organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, 
c) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne; 
 

3) integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób 
represjonowanych:  
a) wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu 

społecznym seniorów, 
b) wspieranie działań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 
c) prowadzenie domów pomocy społecznej; 
 

4) ochrona i promocja zdrowia: 
a) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu 

utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim, jakości życia mieszkańców;  
 

5) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 
a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin, 
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą 
w rodzinie, 

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży,  a także działań na rzecz dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych; 

 
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, wczesna interwencja (dzieci do 7 roku życia), 

b) dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej, 
c) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle 

chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną, 
d) prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej, terapii 

psychologicznej, pedagogicznej; 
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7) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej w ramach zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta 
oraz realizacji zadań własnych gminy i powiatu: 
a) edukacja kulturalna, 
b) lato w mieście, festyny środowiskowe, 
c) promocja kulturalna miasta, 
d) inicjatywy kulturalne, 
e) edukacja regionalna; 
 

8) kultura fizyczna i turystyka: 
a) szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki, 
b) organizacja imprez sportowych i turystycznych, 
c) prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
d) wspieranie, w tym finansowe, rozwoju sportu, 
e) organizacja akcji promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny 

wypoczynek w tym Akcja Zima i Akcja Lato, 
f) wspieranie, w tym finansowe upowszechniania niekomercyjnych form turystyki i 

krajoznawstwa, 
g) współrealizacja imprez o znaczeniu strategicznym dla miasta, 
h) promocja miasta Katowice w związku z organizacją wydarzeń o znaczeniu 

strategicznym; 
 

9) ekologia i ochrona środowiska:  
a) edukacja ekologiczna, 
b) współdziałanie w realizacji ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju, 
c) ochrona praw zwierząt, 
d) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 
 

10) promocja i organizacja wolontariatu: 
a) edukacja na temat wolontariatu, 
b) promocja wolontariatu w szczególności młodzieży i osób starszych, 
c) organizacja wolontariatu podczas imprez o znaczeniu strategicznym dla miasta; 
 

11) aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego 
oraz świadomości prawnej obywateli: 
a) edukacja obywatelska, 
b) wspieranie biur pomocy prawnej dla obywateli, 
c) wspieranie akcji społecznych podnoszących świadomość obywatelską, 
d) wspieranie działań upowszechniających wiedzę o samorządzie terytorialnym i 

partycypacji społecznej; 
 

12) edukacja, oświata i wychowanie: 
a) zorganizowanie i prowadzenie wypożyczalni podręczników szkolnych dla dzieci 

i młodzieży zamieszkałych w Katowicach pochodzących z rodzin wielodzietnych i 
rodzin o niskich dochodach, dopuszczając możliwość współpracy z bibliotekami 
szkolnymi; 

 
13) prowadzenie centrum organizacji pozarządowych: 

a) Udostępnienie infrastruktury  
b) Działalność szkoleniowo-doradcza i animacja społeczności lokalnej; 
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14) działalność charytatywna: 
a) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej między innymi poprzez udzielenie pomocy 
rzeczowej, realizacja programu PEAD; 

 
15) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka: 
a) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz rodziny, 
b) organizacja imprez plenerowych, konferencji, szkoleń dotyczących tematyki 

prorodzinnej. 
 

4. Lista zadań, wymienionych w ust. 3 nie stanowi jedynego kryterium podjęcia 
współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: jakość, wiarygodność, wykazana 
efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania 
oraz posiadane zasoby i środki. 

5. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań 
publicznych, w tym także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób. 

 
 

§ 9 
Okres realizacji programu 

 
Przyjmuje się roczny okres realizacji Programu, tj.: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 
2015 roku. 

§ 10 
Sposób oceny realizacji Programu 

 
1. Prezydent Miasta Katowice, we współpracy z realizatorami Programu, o których mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 4 przedkłada sprawozdanie roczne z realizacji Programu. 
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać: 

1) opis przebiegu realizacji Programu, 
2) informację o planowanych i wykorzystanych środkach finansowych z budżetu miasta                 

na poszczególne zadania, 
3) mierniki efektywności Programu, w tym: 

a) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 
b) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, 
c) liczba umów zerwanych lub unieważnionych, 
d) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzania, 
e) liczba umów zawarta na okres dłuższy niż 1 rok, 
f) liczba umów wieloletnich zawartych przed 2015r. 
g) liczba otwartych konkursów ofert, 
h) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych, 
i) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych 

w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników 
j) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne 

w oparciu o dotacje, 
k) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania 

publiczne w oparciu o dotacje, 
l) liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji i liczba projektów 

zrealizowanych w ramach dotacji o rocznej wysokości: 
- do 5 000 zł 
– powyżej 5 000 zł do 20 000 zł 
- powyżej 20 000 zł 

m) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach 
zadaniowych, 
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n) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na 
realizację zadań publicznych – ogółem oraz w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca Katowic, 

o) wysokość własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł niż  
z budżetu miasta Katowice, przeznaczonych przez organizacje pozarządowe 
na realizację zadań publicznych – ogółem oraz jako % kosztu całego zadania, 
a także w przeliczeniu na jednego mieszkańca Katowic, 

p) liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym, 
q) liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie 

pomocy w pozyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji, w tym 
liczba wniosków rozpatrzona pozytywnie oraz liczba wniosków rozpatrzona 
negatywnie wraz z podaniem przyczyny,  

r) liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, 

s) liczba przeprowadzonych konsultacji uchwał Rady Miasta Katowice z 
organizacjami pozarządowymi,  

t) liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym, 
u) liczba realizowanych projektów partnerskich, 
v) liczba przedsięwzięć objętych patronatem Prezydenta Miasta Katowice, 
w) liczba podejmowanych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym 
x) liczba nowo zarejestrowanych organizacji w stosunku do ogólnej liczby 

zarejestrowanych organizacji pozarządowych,  
y) liczba organizacji przesyłających sprawozdania merytoryczne w stosunku do 

ogólnej liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych.  
 

3. Program współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi podlegać będzie 
systematycznej i obiektywnej ocenie; w zakresie założeń, procesu realizacji 
i rezultatów oraz pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, 
a także użyteczności podjętych działań. 

4. Oceny w zakresie, o którym mowa w ust. 3, dokona Prezydent Miasta Katowice. 
5. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach dokona oceny stanu 

współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Katowice  w zakresie realizacji zadań 
publicznych. 
1) Integralną częścią sprawozdania z realizacji programu współpracy jest badanie 
ankietowe, przeprowadzone wśród członków i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. 
2) Wyniki badania ankietowego wykorzystywane są w celu prowadzenia autodiagnozy 
jakości współpracy. 

 
§ 11 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 
 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa 
uchwała budżetowa na rok 2015. 

2. Na realizację Programu planuje się kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 zł.  
 

§ 12 
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji 

 
1. Projekt Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 

rok powstał na bazie Programu współpracy na 2014 rok z uwzględnieniem zmian 
wynikających ze znowelizowanej ustawy. 

2. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był Wydział Polityki Społecznej we współpracy 
z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Katowice, Instytucją Kultury Katowice – 
Miasto Ogrodów oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach – 
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realizatorami Programu na 2014 rok.  
3. Informację o rozpoczęciu prac nad projektem Programu przekazano za pośrednictwem 

portalu miejskiego - Katowice.eu, zakładki Platforma Konsultacji Społecznych, strony 
internetowej www.ngo.katowice.eu, poczty elektronicznej, na spotkaniach Zespołów 
doradczo – inicjatywnych oraz poprzez ogłoszenie w bezpłatnym informatorze miejskim 
„Nasze Katowice”. 

4. Propozycje do projektu Programu przyjmowano w okresie od 01.04.2014r. do 
16.05.2014r. w ramach I etapu konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 
Platformy Konsultacji Społecznych oraz w trakcie spotkań Zespołów doradczo-
inicjatywnych. 

5. W trakcie trwających konsultacji Inkubator Społecznej Aktywności zorganizował 
dwudniowe warsztaty w dniach 6.05.2014r. i 13.05.2014r. z udziałem organizacji 
pozarządowych celem przygotowania wspólnych uwag/propozycji do projektu 
Programu. Propozycje przekazano do Urzędu Miasta Katowice w dniu 16.05.2014r. 

6. Propozycje do projektu Programu wypracowane przez organizacje pozarządowe 
w trakcie warsztatów zostały przekazane również członkom Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach na posiedzeniu  w dniu 09.06.2014r. 

7. W dniu 16.06.2014r. opublikowano na stronie www.ngo.katowice.eu i przesłano drogą 
elektroniczną do organizacji pozarządowych projekt Programu oraz zestawienie 
wszystkich uwag/wniosków/propozycji wniesionych przez organizacje w trakcie I etapu 
konsultacji. 

8. W dniu 24.06.2014r. odbyło się spotkanie podsumowujące I etap konsultacji projektu 
Programu. Udział w spotkaniu wzięła 1 organizacja pozarządowa. 

9. Łącznie 14 osób z 12 organizacji pozarządowych wniosło 28 propozycji/uwag w trakcie 
I etapu konsultacji. 

10. W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje przygotowano 
projekt Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 
rok, który w okresie od dnia 26.08.2014r. do dnia 08.09.2014r podlegał konsultacjom 
zgodnie z Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności 
Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego.  

11. W trakcie konsultacji, o których mowa w ust. 10, organizacje pozarządowe nie wniosły 
uwag/propozycji do projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2015 rok. 

12. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach zaopiniowała Program 
pozytywnie na posiedzeniu w dniu 08.09.2014r. po uwzględnieniu jednej zmiany 
dotyczącej aktualizacji adresu strony dla organizacji pozarządowych, w związku z 
uruchomieniem w sierpniu br. nowego portalu miejskiego Katowice.eu. 

13. Wyniki konsultacji społecznych publikowane są na Platformie Konsultacji Społecznych 
Urzędu Miasta Katowice na portalu miejskim Katowice.eu.  

 
 

§ 13 
Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert  

w otwartych konkursach ofert 
 

1. Do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe powołane zostaną Komisje 
Konkursowe odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice. Skład Komisji 
zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce 

www.katowice.eu/NGO.  
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice                      

oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób 
reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie. W skład komisji 
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konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Katowice, w zależności od rodzaju zadania. 

3. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe w 
sytuacjach przewidzianych przez ustawę. 

4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby 
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań 
publicznych, których konkurs dotyczy. 

5. Ocena projektów odbywa się w sposób jawny, na podstawie kryteriów oceny wniosków 
zawartych w warunkach konkursowych.  

6. Przyznanie środków finansowych nastąpi w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta 
Katowice.  

7. Wyniki postępowania konkursowego wraz z uzasadnieniem podjętych decyzji zostaną 
podane do publicznej wiadomości.  

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
 

1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli 
wykonania zleconego zadania określi zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice. 
2. Do rozstrzygnięć podejmowanych w trybie postępowania konkursowego nie stosuje  
się przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 
3. Organizacje pozarządowe realizując zlecone przez Miasto zadanie publiczne 
zobowiązane są do informowania o fakcie finansowania lub współfinansowania zadania z 
budżetu miasta Katowice w publikacjach, materiałach informacyjnych, w mediach, jak 
również zamieszczania informacji w miejscu realizacji zadania w sposób widoczny, w 
formie określonej przez Prezydenta Miasta Katowice. 
4. Sposób postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych środków finansowych przekazanych  
w formie dotacji określa art. 250-253 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.). 
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