
ZARZĄDZENIE NR 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE 

z dnia 

w sprawie podzia łu środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów 
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Aktywizacja 
społeczności lokalnych i promocja spo łeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej 
obywateli". 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia S marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwa ły nr XL11957/13 Rady Miasta 
Katowice z dnia 30 października 2013 roku w sprawie „Programu wspó łpracy miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok" 

zarzędza się, co następuje: 

1. Zatwierdza się  dokonane przez komisj ę  konkursową  rozstrzygnięcie konkursu ofert 
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: 
...Aktywizacja spo łeczności lokalnych i promocja spoleczeństwa obywatelskiego oraz świadomości 
prawnej obywateli", w następujący sposób: 

L.p. Nazwa i adres Kwota Nazwa oferty 
podmiotu przyznanej 

dotacji oraz uzasadnienie wyboru oferty 

„Katowice miastem aktywnych. Młodzi liderzy pomysłowości 

Ś ląska Fundacja społecznej 2014" 

Obywatelska LEX 
Oferta spe łni ła wymogi formalne oraz zosta ła 

1. CIVIS,uI. Kossutha li 12000,OOzł  zaopiniowana pozytywnie podwzględem 

Katowice 
merytorycznym. 

Wysokość  przyznanej dotacji dostosowano do 
posiadanych środków finansowych na realizacj ę  tego 

zadania. 
„Kampania informacyjna Katowickie OPP? Teraz każdy o 

nich wie!" 

Piaskowy Smok 
Oferta spe łni ła wymogi formalne oraz zosta ła 

2. ul. Reymonta 20a 2 500,00 A 
zaopiniowana pozytywnie pod wzgl ędem 

Katowice 
merytorycznym. 

Wysokość  przyznanej dotacji dostosowano do 
posiadanych środków finansowych na realizacj ę  tego 

zadania. 
„Centrum aktywności studentów w Katowicach" 

Stowarzyszenie Oferta spe łni ła wymogi formalne oraz zosta ła 
Regionalne Centrum zaopiniowana pozytywnie pod względem 

3. Wolontariatu 12 000,00 zł  merytorycznym. 
ul. Warszawska 19 Wysokość  przyznanej dotacji dostosowano do 

Katowice posiadanych środków finansowych na realizacj ę  tego 
zadania. 

„.Moja mała ojczyzna jest moim domem Aktywizacja rodzin 
i młodzieży na rzecz społeczeństwa obywatelskiego" 

Stowarzyszenie Oferta spe łni ła wymogi formalne oraz zosta ła 

4. ..Wie łka Liga" 4 500.00 z ł  zaopiniowana pozytywnie pod wzgl ędem 
ul. Klimczoka 9 merytorycznym. 

Katowice Wysokość  przyznanej dotacji dostosowano do 
posiadanych środków finansowych na realizacj ę  tego 

zadania. 



„Masz prawo —prowadzenie bezp łatnego punktu 
konsultacyjnego w zakresie poradnictwa prawnego” 

Parafia Ewangelicko - Oferta spe łniła wymogi formalne oraz zosta ła 
Augsburska 

9 000.00 zł  
zaopiniowana pozytywnie pod wzgl ędem 

ul. Warszawska 18 merytorycznym. 
Katowice Wysokość  przyznanej dotacji dostosowano do 

posiadanych środków finansowych na realizacj ę  tego 
zadania. 

Piaskowy Smok 
DziałałnośĆ  na rzecz osób w wieku emerytalnym 

6. ul. Reymonta 20a 0.00 zł  Oferta nie zosta ła przyjęta do realizacji ze wzglçdu na 

Katowice 
ograniczone środki finansowe. 

Stowarzyszenie „Pomdnlctwo specjalistyczne realizowane przez Ośrodek 
na Rzecz Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia na Rzecz 

7. 
Niepełnosprawnych 

0.00 zł  Niepełnosprawnych SPES" 
SPES Oferta zosta ła odrzucona ze wzgl ędów formalnych. 

ul. Kościuszki 46 Wysokość  wnioskowanej dotacji przekroczy ła kwotę  
Katowice środków przeznaczonych na powy ższy konkurs. 

Fundacja Verte 
Odpowiedzialni-  

8. ul. Głogowska 30 0,00 zł  
Oferta nie zosta ła przyjęta do realizacji ze względu na 

Katowice 
ograniczone środki finansowe. 

Polskie Forum Edukacji „Ślqska Akademia Demokracji" 

9. 
Europejskiej 

0,00 zł  Oferta nie zosta ła przyjęta do realizacji ze wzgl ędu na 
ul. Iłłakowiczówny II c ograniczone środki finansowe. 

- Katowice 1 
RAZEM: 4000000z1. 

2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów nie zaliczanych 
do sektom finansów publicznych w og łoszonym otwartym konkursie ofert 
na realizacj ę  zadania: „.„Aktywizacja spo łeczności lokalnych i promocja spo łeczeństwa 

obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli", wynoszą: 40 000,00 zł . 

2. środki finansowe rozdysponowane dla organizacji przedstawionych w §I zarz ądzenia 

wynoszą: 40 000,00 zł  i są  zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2014 r. w dziale 
853 rozdziale 85395 paragrafie 2360. 

*3. Umowy na realizację  zadania zawiera się  z wybranymi podmiotami do 3 1.12.2014 r. 

*4. Wykonanie zarządzenia powierza si ę  Naczelnikowi Wydzia łu Polityki Społecznej. 

5. Nadzór nad wykonaniem zarz ądzenia powierza się  Wiceprezydentowi Miasta Katowice. 

*6. 	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


