
ZARZĄDZENIE NR 1298/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowych w celu realizacji zadania: „Udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna”

w mieście Katowice w 2021 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), oraz 
art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyłonić organizacje pozarządowe w celu realizacji zadania: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna” w mieście Katowice 
w 2021 r., po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie, 
w następujący sposób:

Punkt Nazwa i adres organizacji pozarządowych, którym 
powierzone zostanie do realizacji zadanie wraz 

z uzasadnieniem wyboru i kwotą przyznanej dotacji:

przy ul. Warszawskiej 42 w siedzibie 
Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 2 

MOPS
(punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„DOGMA”

z siedzibą w Katowicach 
ul. Raciborska 48 lok. 2

Oferta została rozpatrzona pozytywnie pod względem 
formalnym i merytorycznym oraz uzyskała 

66 punktów.
Kwota przyznane) dotacji: 64.020,00 zł.

Punkt Nazwa i adres organizacji pozarządowych, którym 
powierzone zostanie do realizacji zadanie wraz 

z uzasadnieniem wyboru i kwotą przyznanej dotacji:

przy ul. M. Oblatów 24 w siedzibie Terenowego 
Punktu Pomocy Społecznej nr 3 MOPS
(punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„DOGMA”

z siedzibą w Katowicach 
ul. Raciborska 48 lok. 2

Oferta została rozpatrzona pozytywnie pod względem 
formalnym i merytorycznym oraz uzyskała 

66 punktów.
Kwota przyznanej dotacji: 64.020,00 zł.

Punkt Nazwa i adres organizacji pozarządowych, którym 
powierzone zostanie do realizacji zadanie wraz 

z uzasadnieniem wyboru i kwotą przyznanej dotacji:

przy ul. Dębowej 16c w siedzibie Terenowego 
Punktu Pomocy Społecznej nr 5 MOPS
(punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„DOGMA”

z siedzibą w Katowicach 
ul. Raciborska 48 lok. 2

Oferta została rozpatrzona pozytywnie pod względem 
formalnym i merytorycznym oraz uzyskała 

66 punktów.
Kwota przyznanej dotacji: 64.020,00 zł.
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Punkt Nazwa i adres organizacji pozarządowych, którym 
powierzone zostanie do realizacji zadanie wraz 

z uzasadnieniem wyboru i kwotą przyznanej dotacji:

przy ul. Łętowskiego 6a w siedzibie Terenowego 
Punktu Pomocy Społecznej nr 8 MOPS

(punkt nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego)

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„DOGMA”

z siedzibą w Katowicach 
ul. Raciborska 48 lok. 2

Oferta została rozpatrzona pozytywnie pod względem 
formalnym i merytorycznym oraz uzyskała 

66 punktów.
Kwota przyznanej dotacji: 64.020,00 zł.

Punkt Nazwa i adres organizacji pozarządowych, którym 
powierzone zostanie do realizacji zadanie wraz 

z uzasadnieniem wyboru i kwotą przyznanej dotacji:

przy ul. Krakowskiej 138 w siedzibie 
Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 10 

MOPS
(punkt nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego)

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„DOGMA”

z siedzibą w Katowicach 
ul. Raciborska 48 lok. 2

Oferta została rozpatrzona pozytywnie pod względem 
formalnym i merytorycznym oraz uzyskała 

66 punktów.
Kwota przyznanej dotacji: 64.020,00 zł.

Nazwa i adres organizacji pozarządowych, których 
oferty rozpatrzone zostały negatywnie pod względem 

formalnym i nie zostały przyjęte do realizacji
Stowarzyszenie Pomocy „EURYS” 

ul. Jałowcowa 4 
40-750 Katowice

Punkt
Nazwa i adres organizacji pozarządowych, którym 

powierzone zostanie do realizacji zadanie wraz 
z uzasadnieniem wyboru i kwotą przyznanej dotacji

przy ul. Wojewódzkiej 23 w Zespole 
ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS

(punkt nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego)

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„DOGMA”

z siedzibą w Katowicach 
ul. Raciborska 48 lok. 2

Oferta została rozpatrzona pozytywnie pod względem 
formalnym i merytorycznym oraz uzyskała 

66 punktów.
Kwota przyznanej dotacji: 64.020,00 zł.

Nazwa i adres organizacji pozarządowych, których oferty rozpatrzone zostały pozytywnie pod względem 
formalnym i merytorycznym jednak nie zostały przyjęte do realizacji, 

w których nie określono lokalizacji punktu
Fundacja Rozwoju Świadomości 

Obywatelskiej „EXPERTO PRO BONO” 
ul. Legionów 10 
22-400 Zamość

Oferta uzyskała 48 punktów.

Fundacja Rozwoju Świadomości 
Obywatelskiej „EXPERTO PRO BONO” 

ul. Legionów 10 
22-400 Zamość

Oferta uzyskała 48 punktów.

Fundacja Rozwoju Świadomości 
Obywatelskie] „EXPERTO PRO BONO”

Oferta uzyskała 48 punktów.
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ul. Legionów 10 
22-400 Zamość

Nazwa i adres organizacji pozarządowych, których oferty rozpatrzone zostały negatywnie pod względem
formalnym i nie zostały przyjęte do realizacji

Stowarzyszenie Pomocy „EURYS” 
ul. Jałowcowa 4 
40-750 Katowice

Oferta nie spełniła wymogów formalnych - oferta 
nie została złożona w  wymaganej formie.

Fundacja Instytut Białowieski 
ul. Rumiankowa 14 m.4 

15-665 Białystok

Oferta nie spełniła wymogów formalnych - oferta 
nie została złożona w  wymaganej formie.

Wykaz ofert, które pozytywnie przeszły ocenę formalną -  uzyskana punktacja:

Nazwa organizacji Liczba uzyskanych punktów
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa 66

Obywatelskiego DOGMA
ul. Raciborska 48/2 (6 ofert)
40-074 Katowice

Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej 48
„EXPERTO PRO BONO”

ul. Legionów 10 (3 oferty)
22-400 Zamość

Realizację zadania przydzielono oferentowi, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, tj. Stowarzyszeniu Na 
Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” (3 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i 3 punkty 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

§2.1 .  Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania w ogłoszonym otwartym konkursie ofert 
na realizację zadania „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacja prawna” w mieście Katowice w 2021 r. wynoszą:

384 120,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane w ww. konkursie wynoszą: 384120,00 zł i są zaplanowane 
w projekcie budżetu miasta Katowice na 2021 r. w dziale 755 rozdziale 75515 paragrafie 2360 (zadania zlecone 
powiatu).

§ 3. Umowy na realizację zadania zawarte zostaną z wybraną organizacją pozarządową od dnia 01.01.2021 
r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

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

Katowice.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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