
ZARZĄDZENIE NR 1339/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2021 roku oraz w latach
kolejnych zadań z zakresu pożytku publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a - 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uchwały nr XXVI/609/20 Rady Miasta Katowice z dnia 
22 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 
2021 rok”, uchwały nr XXVIII/626/20 Rady Miasta Katowice z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
„Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 rok”

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową oceniającą złożone oferty na realizację w 2021 roku oraz w latach 
kolejnych zadań z zakresu pożytku publicznego, tj.:

- „Działalność charytatywna -  realizacja programu FEAD”,

- „Działalność charytatywna -  sklep socjalny”,

- „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”,

- „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych -  wspieranie 
działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”,

- „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych”,

- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans 
tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”,

- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans 
tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”,

- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans 
tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,

- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans 
tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania -  prowadzenie jadłodajni”,

- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans 
tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania -  prowadzenie noclegowni 
dla bezdomnych mężczyzn”,

- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans 
tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania -  streetworking na rzecz osób 
bezdomnych”,

- „Promocja i organizacja wolontariatu”,

- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,

- „Ochrona i promocja zdrowia”,

- „Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych 
działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków 
pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”,

- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży”,
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- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo- 
wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

§ 2. Na Przewodniczącą komisji konkursowej i Zastępcę Przewodniczącej wyznacza się:

Przewodnicząca komisji konkursowej:

- Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice 

Zastępca Przewodniczącej komisji konkursowej:

- Pani Jolanta Wolanin

Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice

§ 3. Komisja działa w Zespołach składających się z Przewodniczącej i Zastępcy oraz członków 
opiniujących oferty na realizację poszczególnych zadań:

1. Zespół do oceny ofert na realizacje zadania: „Działalność charytatywna -  realizacja programu 
FEAD”:

Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Gizela Przeor

Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Anna Szczęch

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

4. Pani Agata Mryc

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

2. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Działalność charytatywna -  sklep socjalny”:

Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Anna Mańka

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pan Mariusz Nowak

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

3. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”: 

Członkowie:

1. Pani Marta Białowąs

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Bożena Michałek

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych

3. Pani Ewa Grzegorzak-Łoposzko 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak.
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4. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym 
kombatantów i osób represjonowanych -  wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa 
w życiu społecznym seniorów”:

Członkowie:

1. Pani Helena Hrapkiewicz 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów

2. Pani Gizela Przeor

Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej

3. oraz dodatkowo z głosem doradczym członkowie Rady Seniorów Miasta Katowice:

Pani Bożena Surowiec i Pani Regina Szołtysik.

5. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych”: 

Członkowie:

1. Pani Natalia Bajorek

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Agnieszka Lis

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

3. Pani Ewa Grzegorzak-Łoposzko 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak.

6. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy 
społecznej”:

Członkowie:

1. Pani Dagmara Brodowska 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Helena Jan

Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Anna Konieczna-Przybyła 

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

4. Pani Agata Mryc

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

7. Zespół do oceny ofert na realizację zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego”:

Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pan Bartosz Kajdan

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Anna Mańka

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej.
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8. Zespół do oceny ofert na realizację zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”:

Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Anna Szczęch

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej 

2. Pani Anna Wójcik

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej.

9. Zespół do oceny ofert na realizację zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku 
i niezbędnego ubrania -  prowadzenie jadłodajni”:

Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Gizela Przeor

Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Anna Szczęch

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

4. Pani Agata Mryc

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

10. Zespół do oceny ofert na realizację zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku 
i niezbędnego ubrania -  prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”:

Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Anna Wójcik

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pan Jacek Marciniak

Kierownik w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach

4. Pani Agata Mryc

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

11. Zespół do oceny ofert na realizację zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku 
i niezbędnego ubrania -  streetworking na rzecz osób bezdomnych”:

Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Anna Wójcik
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Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pan Jacek Marciniak

Kierownik w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach

4. Pani Agata Mryc

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

12. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Promocja i organizacja wolontariatu”:

Członkowie:

1. Pani Agnieszka Lis

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

2. Pani Anna Wójcik

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Ewa Grzegorzak-Łoposzko 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak

4. Pan Bartłomiej Marszałek 

TDJ Fundation.

13. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym”:

Członkowie:

1. Pan Maciej Maciejewski 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień

2. Pani Maja Zając

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pan Bartłomiej Marszałek 

TDJ Fundation.

14. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Ochrona i promocja zdrowia”:

Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pan Bartosz Kajdan

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Gizela Przeor

Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej.

15. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „Wsparcie zadań publicznych skierowanych 
do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, 
realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta 
Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”:

Członkowie:

1. Pani Natalia Bajorek

Inspektor w Wydziale Polityki Społęcznej

2. Pani Agnieszka Lis
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Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

3. Pani Magdalena Floriańska 

Kierownik w Wydziale Edukacji i Sportu

4. Iwona Szreter-Kulisz

Kierownik w Wydziale Edukacji i Sportu

5. Pani Izabela Czajka 

Inspektor w Wydziale Kultury

6. Pani Ewa Piwoń 

Inspektor w Wydziale Kultury

7. Pani Anna Kotowska

Inspektor w Wydziale Kształtowania Środowiska

8. Pani Małgorzata Glinka 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

9. Pani Marta Białowąs

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej.

16. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „ Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez 
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”:

Członkowie:

1. Pani Małgorzata Glinka 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Anna Szczęch

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Ewa Grzegorzak-Łoposzko 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak.

15. Zespół do oceny ofert na realizację zadania: „ Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez 
prowadzenie 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”:

Członkowie:

1. Pani Dagmara Brodowska 

Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej

2. Pani Helena Jan

Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej

3. Pani Anna Konieczna-Przybyła 

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej.

§ 4. Tryb pracy komisji konkursowej określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Opiniując oferty komisja konkursowa zobowiązana jest uwzględnić warunki i zasady określone 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedłożyć Prezydentowi Miasta Katowice 
uzasadnienie propozycji wyboru ofert.

§ 6. Komisja konkursowa powołana jest do rozstrzygnięcia wszystkich konkursów ofert na realizację 
w 2021 roku oraz w latach kolejnych zadań wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia.
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§ 7. Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej komisji konkursowej i wykonanie zarządzenia 
powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik do zarządzenia Nr 1339/2020 
Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 8 grudnia 2020 r.

Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację w 2021 roku 
oraz w latach kolejnych zadań z zakresu pożytku publicznego, tj.:

- „Działalność charytatywna -  realizacja programu FEAD”,
- „Działalność charytatywna -  sklep socjalny”,
- „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”,
- „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych -  
wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”,
- „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  prowadzenie jadłodajni”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  streetworking na rzecz osób bezdomnych”,
- „Promocja i organizacja wolontariatu”,
- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Ochrona i promocja zdrowia”,
- „Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji 
pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów 
finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. 
„wkładu własnego”,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży”,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo- 
wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

I. Podstawa prawna realizacji zadań:

1. Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 
z późn. zm.).
2. Art. 15 ust. 2a -  2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
3. Uchwała nr XXVI/609/20 Rady Miasta Katowice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.
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4. Uchwała nr XXVIII/626/20 Rady Miasta Katowice z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
„Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 
2021-2025 rok”.

II. Celem prac komisji konkursowej jest zaopiniowanie ofert złożonych na realizację zadań:

- „Działalność charytatywna -  realizacja programu FEAD”,
- „Działalność charytatywna -  sklep socjalny”,
- „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”,
- „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych -  
wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”,
- „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  prowadzenie jadłodajni”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  streetworking na rzecz osób bezdomnych”,
- „Promocja i organizacja wolontariatu”,
- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Ochrona i promocja zdrowia”,
- „Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji 
pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów 
finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. 
„wkładu własnego”,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży”,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo- 
wychowawczych typu socjalizacyjnego”.
1. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określania propozycji 
wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach przez podmioty biorące udział 
w poszczególnych postępowaniach konkursowych.

2. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodnicząca lub w przypadku jej nieobecności 
Zastępca Przewodniczącej.

3. Komisja konkursowa działa w zespołach tematycznych składających się z Przewodniczącej, 
Zastępcy Przewodniczącej, członków -  przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, osób reprezentujących organizacje pozarządowe.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, jeżeli:

1) żadna organizacja lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
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publicznego i wolontariacie nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie 
art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Członkami komisji konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert nie mogą być 
podmioty ubiegające się o dotację oraz osoby pozostające z podmiotem ubiegającym się w takim 
stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do ich bezstronności.

6. Skład komisji zostaje opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice w zakładce: www.katowice.eu/ngo.

7. Upoważnia się: Przewodniczącą, Zastępcę Przewodniczącej oraz członków komisji konkursowej 
do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do oceny ofert na realizację 
w 2021 roku oraz w latach kolejnych zadań z zakresu pożytku publicznego.
8. Przewodnicząca, Zastępca Przewodniczącej oraz członkowie komisji konkursowej przed 
przystąpieniem do czynności konkursowych, po przedstawieniu nazw oferentów składają pisemne 
oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych. W związku z pandemią COVID- 
19, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 dopuszcza się 
przeprowadzenie obrad komisji konkursowej za pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość, w tym m.in. w formie wideokonferencji, co zostanie odnotowane w sporządzonym 
protokole.
10. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który dla swojej ważności powinien być 
podpisany przez wszystkich obecnych członków komisji.

11. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań:
- „Działalność charytatywna -  realizacja programu FEAD”,
- „Działalność charytatywna -  sklep socjalny”,
- „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”,
- „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych -  
wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”,
- „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  prowadzenie jadłodajni”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  streetworking na rzecz osób bezdomnych”,
- „Promocja i organizacja wolontariatu”,
- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,
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- „Ochrona i promocja zdrowia”,
- „Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji 
pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów 
finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. 
„wkładu własnego”,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży”,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo- 
wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

III. Zakres obowiązków komisji konkursowej:

1. Stwierdzenie liczby otrzymanych ofert.
2. Odczytanie nazw oferentów.

3. Złożenie oświadczenia, że w stosunku do Przewodniczącej, Zastępcy Przewodniczącej oraz 
członków komisji konkursowej nie zachodzą przesłanki wynikające z przepisów Rozdziału 5 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. W przypadku obradowania komisji konkursowej za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość, członkowie komisji konkursowej składają oświadczenie w formie 
przesłanego skanu, a w przypadku braku takiej możliwości składają takie oświadczenie ustnie 
Przewodniczącej lub Zastępcy Przewodniczącej komisji konkursowej, co zostanie odnotowane 
w protokole z posiedzenia komisji.

4. Otwarcie kopert z ofertami, a następnie ustalenie, które z ofert spełniają kryteria formalno
prawne określone w warunkach konkursu ofert.
5. Odrzucenie ofert nie spełniających kryteriów formalno-prawnych określonych w warunkach 
konkursu ofert.
6. Dokonanie oceny formalno-prawnej i merytorycznej przyjętych ofert.

7. Na podstawie informacji zawartych w ofercie zaproponowanie zakresu zadania do objęcia 
dofinansowaniem oraz kwot dofinansowania zadania.

8. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty w zakresie:
1) dokonywanie poprawek oczywistych omyłek i błędów rachunkowych,

2) potwierdzania złożonych kserokopii dokumentów: data oraz klauzula za „zgodność 
z oryginałem”,

3) uzupełnienia brakującej dokumentacji określonej w warunkach otwartego konkursu ofert, 
w szczególności dokumentów potwierdzających: kwalifikacje kadry, tytuł prawny do zajmowanego 
lokalu.
9. W sytuacji, gdy do postępowania konkursowego została zgłoszona tyko jedna oferta, która 
spełnia wymagania określone w warunkach konkursu podlega ona ocenie przez komisję 
konkursową.

10. W przypadku konkursów, w których w dokumentacji konkursowej (ogłoszeniu, warunkach 
konkursowych) nie było zastrzeżenia, że w konkursie ma zostać wyłoniony tylko 1 wykonawca, 
komisja konkursowa może wybrać więcej niż jedną ofertę na realizację tego samego zadania jeżeli 
uzna, że zadanie będzie bardziej efektywnie realizowane przez kilku wykonawców lub charakter 
zadania dopuszcza taką możliwość.
11. Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej oferty, gdy spełnione zostaną przez podmiot 
wnioskujący o dotację łącznie następujące kryteria formalno-prawne:
1) podmiot jest uprawniony do ubiegania się o dotację,
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2) zgodnie ze statutem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub zysk przeznacza na cele statutowe,

3) zamierza realizować zadanie w ramach otrzymanej dotacji na rzecz miasta Katowice lub jego 
mieszkańców,

4) zadanie proponowane w ofercie nie jest dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego 
funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

5) oferta złożona została terminowo poprzez Generator eNGO, wraz z jej papierowym wydrukiem 
podpisanym przez osobę/-y upoważnioną/-e,

6) złożona oferta jest kompletna (z zastrzeżeniem ust. 8).
12. W celu uzyskania dodatkowych informacji przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa może 
wnioskować o uzupełnienie oferty o dodatkowe informacje i dokumenty dostępne podmiotowi 
biorącemu udział w konkursie.

13. Komisja konkursowa może zaprosić oferenta do składania dodatkowych informacji nt. złożonej 
oferty oraz przeprowadzania negocjacji kosztu wykonania proponowanej usługi

14. Komisja konkursowa przyjmuje następujące kryteria merytoryczne przy opiniowaniu ofert, 
które spełniły kryteria formalno-prawne:

a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 

podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami 

budżetowymi, kierując się zasadami:
-  wyboru najkorzystniejszej oferty,
-  wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do 

celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

IV. Komisja konkursowa stosuje następujące szczegółowe kryteria oceny ofert na realizację 
w 2021 roku oraz w latach kolejnych nw. zadań publicznych, ti.:
1. Kryteria oceny ofert w konkursie na realizację zadania: „Katowickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych”:

Lp. Szczegółowe kryteria wyboru oferty Maksymalna
liczba

punktów
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, kwalifikacji osób przy 

udziale których będzie realizowane zadanie: 45
1.1. Ocena syntetycznego opisu zadania, w tym: informacji o miejscu 

realizacji zadania, grupie docelowej, sposobie rozwiązywania jej 
problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarności z innymi 
działaniami podejmowanymi przez organizację

12

1.2. Ocena planu i harmonogramu działań 8
1.3. Ocena zakładanych rezultatów realizacji zadania, w tym: bezpośrednich 

efektów realizacji oferty; zmian społecznych, które zostaną osiągnięte 
poprzez realizację zadania; trwałości realizacji zadania; planowanego 
poziomu osiągnięcia rezultatów; adekwatności sposobu monitorowania 
rezultatów.

12

1.4. Doświadczenie w realizacji zadań w zakresie przedmiotowym konkursu
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(2 lata - 3 pkt., 3 lata -  4 pkt., 4 lata -  5 pkt., 5 lat -  6 pkt., więcej niż 5 
lat — 7 pkt.)

7

1.5. Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację 
zadania

6

2. Ocena kalkulacji kosztów 22
2.1. Zgodność budżetu z planowanymi działaniami oraz realność 

planowanych wydatków
10

2.2. Wkład finansowy:
(0,00 zł -  0 p k t, 1 zł do 500 zł -  1 pkt., 500,01 zł do 1 000 zł - 2 pkt., 
1 000,01 zł do 3 000 zł -  3 p k t, 3 000,01 zł do 5 000 z ł - 4 p k t,  
od 5 000,01 zł -  5-6 p k t)

6

2.3. Wkład osobowy i rzeczowy:
(0,00 zł -  0 p k t, 1 zł do 500 zł -  1 p k t, 500,01 zł do 1 000 zł - 2 p k t, 
1 000,01 zł do 3 000 zł -  3 p k t, 3 000,01 zł do 5 000 zł - 4 p k t, 
od 5 000,01 zł -  5-6 p k t)

6

3. Ocena pozostałych informacji 15
3.1. Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice w zakresie współpracy 

pozafinansowej, np. udział w zespołach doradczych, konsultacjach, 
szkoleniach, wymiana informacji, współ organizacja wydarzeń 
(0 p k t -  brak udziału; 1 p k t -  dla nowych organizacji, które powstały 
w ciągu ostatniego roku, 2 p k t -  sporadyczny udział w ww. formach 
współpracy w okresie ostatnich trzech lat; 3 - 4  p k t -  regularny udział 
organizacji w co najmniej dwóch działaniach prowadzonych przez 
miasto Katowice w okresie ostatnich trzech lat).

4

3.2. Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice w zakresie współpracy 
finansowej, tj. wywiązywania się w całości 
z zawartych umów, prawidłowego i terminowego wywiązywania 
się z otrzymanej dotacji:
(od - /  do -4 p k t -  nieterminowe składanie sprawozdań, błędy 
merytoryczne i rachunkowe; 1 p k t - dla nowych organizacji, które 
dotychczas nie otrzymywały środków z budżetu miasta Katowice, 2 p k t -  
terminowe składanie sprawozdań, nieliczne błędy merytoryczne 
i rachunkowe; 3-4 p k t - terminowe składanie sprawozdań, brak błędów 
merytorycznych i rachunkowych).

4

3.3. Atrakcyjność form promocji projektu:
(0 pkt. -  brak w ofercie informacji o jakiejkolwiek promocji projektu; 
1-2 pk t -  ulotki, plakaty; 3-4 p k t -  ulotki, plakaty, strona internetowa.)

4

3.4. Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej:
(i0 p k t -  oferta wymaga 3 i więcej drobnych poprawek;
1 p k t -  oferta wymaga 2 drobnych poprawek merytorycznych; 2 p k t -  
oferta wymaga 1 drobnej poprawki; 3 p k t -  oferta nie wymaga 
poprawek).

3

RAZEM 82
Maksymalna liczba punktów do uzyskania -  82 pkt. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się 
każdą, która uzyska minimum 41 punktów.

2. Kryteria oceny ofert w konkursie na realizację zadania: „Wsparcie zadań publicznych 
skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie 
miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących 
spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”:
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Kryteria merytorycznej oceny Punktacja

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym:
a) zgodność wewnętrzna oferty wraz z ofertą spoza budżetu miasta Katowice,
b) spójność oferty w obrębie planowanych celów, działań i rezultatów,

0-10 pkt
0-2 pkt

c) pełna informacja o zadaniu (na jaki problem odpowiada zadanie, jakie jest 
miejsce realizacji zadania, wskazanie grupy odbiorców zadania, 
dostosowanie oferty do potrzeb grupy docelowej)

0-6 pkt 
0-2 pkt

2. Budżet:
1. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania jest spójna z kalkulacją 

ujętą w ofercie dofinansowanej ze środków spoza budżetu Miasta Katowice 
(w tym przeliczona proporcjonalnie do terminu realizacji zadania w UM 
Katowice),

0-10 pkt
0-2 pkt

2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania jest spójna 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowane wydatki są 
zasadne w stosunku do zakresu działań i planowanych rezultatów,

0-6 pkt

3. przedstawiona kalkulacja kosztów kieruje się zasadą wybom 
najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego 
wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów

0-2 pkt

3. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których oferent będzie realizować zadanie publiczne, w tym: zakładane rezultaty 
realizacji zadania, opis rezultatów zadania w odniesieniu do planowanych 
działań i adekwatność działań w stosunku do rezultatów, kwalifikacje osób 
zaangażowanych przy realizacji zadania

0-10 pkt

4. Wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych 
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania 
publicznego -  od 0 do 4 pkt;

0-4 pkt
w tym: 

od 60 % do 
69% -1  pkt 

od 70% do 79%o
- 2 pkt

od 80% do 89%
- 3 pkt

od 90% do 
99 % - 4 pkt

5. Ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach 
poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności 
i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację 
zadań
Brak dotychczasowej współpracy z Urzędem Miasta Katowice przy realizacji 
zadań publicznych -  1 pkt

od -2 pkt do 3 
pkt

6. Zgodność projektu z przyjętymi programami / strategiami uchwalonymi 
przez Radę Miasta Katowice

0-3 pkt

SUMA
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt.

40 pkt

Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów 
możliwych do uzyskania w konkursie.

3. Kryteria oceny ofert w pozostałych konkursach, tj.:
- „Działalność charytatywna -  realizacja programu FEAD”,
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- „Działalność charytatywna -  sklep socjalny”,
- „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”,
- „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych -  
wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  prowadzenie jadłodajni”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  streetworking na rzecz osób bezdomnych”,
- „Promocja i organizacja wolontariatu”,
- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Ochrona i promocja zdrowia”,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży”,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo- 
wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

Lp. Szczegółowe kryteria wyboru oferty Maksymalna liczba 
punktów

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, kwalifikacji osób 
przy udziale których będzie realizowane zadanie: 54

1.1. Ocena syntetycznego opisu zadania, w tym: informacji o miejscu 
realizacji zadania, grupie docelowej, sposobie rozwiązywania jej 
problemów/zaspokajania potrzeb, komplementamości z innymi 
działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.

12

1.2. Ocena planu i harmonogramu działań 8
1.3. Ocena zakładanych rezultatów realizacji zadania, w tym: 

bezpośrednich efektów realizacji oferty; zmian społecznych, które 
zostaną osiągnięte poprzez realizację zadania; trwałości realizacji 
zadania; planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów; 
adekwatności sposobu monitorowania rezultatów.

12

1.4. Doświadczenie w realizacji zadań w obszarze konkursowym
(1 rok  -  2  pkt., 2  la ta  - 3 pkt., 3 la ta  -  4  pk t., 4  la ta  -  5  pkt., 5  la t -  6 pkt., w ięcej 
n iż  5  la t  —  7 p k t.)

7

1.5. Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację 
zadania

6

1.6. Sposób udokumentowania kwalifikacji i doświadczenia osób 
odpowiedzialnych za realizację zadania:
(w yłączn ie  o św iadczen ie  -  1 pk t., k serokop ie  dokum en tów  po tw ierdza jących  
kw a lifikacje  i dośw iadczen ie  — 2 pkt. (w p rzyp a d ku  do łączen ia  do o ferty  
kserokop ii dokum en tów  po tw ierdza jących  kw a lifikacje  i do św iadczen ie  co 
na jm n ie j p o ło w y  osób, które będą  za trudn ione  p rzy  rea lizacji zadania), 3 pkt.

3
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(w p rzyp a d ku  do łączen ia  do o ferty  kserokop ii dokum en tów  w szystk ich  o sób , k tóre  
będą  za trudn ione  p rzy  rea lizacji zadania)

1.7. Zasoby lokalowe i rzeczowe (m.in. dostępność dla osób 
niepełnosprawnych max. 6 pkt).

6

2. Ocena kalkulacji kosztów 22
2.1. Zgodność budżetu z planowanymi działaniami oraz realność 

kosztów
10

2.2. Wkład finansowy:
(0 ,00  z ł  -  0 pk t., 1 ,00 z ł  do  500  z ł  -  1 p k t., 500,01 z ł  do 1 000 z ł  -  2  pk t., 1 000,01  
z ł  do 5 000 z ł  -  3 pk t., 3 000,01 z ł  do 5 000  z ł  - 4  pkt., 
o d  5 000,01 z ł  -  5 -6  pkt.)

6

2.3 Wkład osobowy i rzeczowy:
(0 ,00  z ł  -  0 pkt., 1 ,00  z ł  do 50 0  z ł  -  1 pk t., 500,01 z ł  do 1 000  z ł -  2  pkt., 
1 000,01 z ł  do 3 000 z ł  — 3 pkt., 3 000,01 z ł  do 5 000  z ł  - 4  pkt., 
o d  5 000,01 z ł  -  5 -6  pkt.)

6

3. Ocena pozostałych informacji 14
3.1. Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice w zakresie 

współpracy pozafinansowej, w tym: m.in. udział w zespołach 
doradczych, konsultacji Programu współpracy, szkoleniach, 
Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
(0 pkt. -  b ra k  udzia łu ; 1 pkt. -  d la  now ych  organizacji, które p o w sta ły  
w ciągu  osta tn iego  roku, 2  pk t. — sp o ra d yczn y  u d zia ł w  ww. fo rm a c h  w spó łp racy  
w okresie osta tn ich  trzech łat; 3 - 4  pkt. -  regu la rny  udzia ł organ izacji w  co  
na jm n ie j dw óch d zia łan iach  p ro w adzonych  p rze z  m iasto  K a to w ice  w  okresie  
osta tn ich  trzech łat).

4

3.2. Dotychczasowa współpraca z miastem Katowice w zakresie 
współpracy finansowej, tj. wywiązywania się w całości 
z zawartych umów, prawidłowego i terminowego wywiązywania się 
z otrzymanej dotacji:
(od  -1 do -4  pkt. -  n ie term inow e sk ładan ie  spraw ozdań , b łęd y  m erytoryczne  
i rachunkow e; 1 pkt. - d la  now ych  organizacji, k tóre do tychczas n ie  o trzym yw a ły  
środków  z  budżetu  m iasta  K atow ice, 2  pk t. — term inow e sk ładan ie  spraw ozdań, 
n ie liczne  b łęd y  m erytoryczne  i rachunkow e; 3 -4  pkt. - term inow e sk ładan ie  
spraw ozdań , b ra k  b łędów  m eryto rycznych  i rachunkow ych).

4

3.3. Atrakcyjność form promocji projektu:
(0 pkt. -  b ra k  w  ofercie  in fo rm acji o ja k ie jk o lw ie k  p ro m o c ji p ro jek tu ; 1-2 pkt. -  
ulotki, p laka ty; 3 pkt. -  ulotki, p lakaty, strona  in ternetow a.)

3

3.4. Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej*:
( 0 pkt. -  o ferta  w ym aga  3 i w ięce j drobnych  popraw ek;
1 pkt. -  o ferta  w ym aga  2  drobnych  p o p ra w ek  m ery to ryczn ych ; 2  pkt. -  o ferta  
w ym aga  1 drobnej popraw ki; 3 pkt. — o ferta  n ie  w ym aga  popraw ek).

3

RAZEM 90
* staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej jest rozumiana jako zgodność załączników z wymogami
określonymi w warunkach konkursowych

Maksymalna liczba punktów do uzyskania -  90 pkt.
Oferty wybrane do realizacji muszą uzyskać minimum 45 punktów (50 % maksymalnej liczby 
punktów).

V. Postanowienia końcowe
1. Komisja konkursowa po zatwierdzeniu wyników konkursu w drodze zarządzenia wydanego 
przez Prezydenta Miasta Katowice niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu 
poprzez wywieszenie wyników w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Katowice.
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2. Komisja konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawa do interpretowania niniejszego 
regulaminu.
3. Komisja konkursowa jest powołana na cały 2021 r. do czasu rozstrzygnięcia wszystkich 
konkursów ofert na realizację następujących zadań publicznych, tj.:
- „Działalność charytatywna -  realizacja programu FEAD”,
- „Działalność charytatywna -  sklep socjalny”,
- „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”,
- „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych -  
wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”,
- „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  prowadzenie jadłodajni”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”,
- „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego 
ubrania -  streetworking na rzecz osób bezdomnych”,
- „Promocja i organizacja wolontariatu”,
- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- „Ochrona i promocja zdrowia”,
- „Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji 
pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów 
finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. 
„wkładu własnego”,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży”,
- „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie 3 placówek opiekuńczo- 
wychowawczych typu socjalizacyjnego”.
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„WZÓR”
Załącznik nr 1
do Regulamin pracy komisji
konkursowej

Oświadczenie

Przewodniczącej/Zastępcy Przewodniczącej/członka komisji konkursowej* opiniującej ofertęZ-y 
złoioną/-e na realizację zadania pn.: ............................................................................................

Imię (imiona) ...................................................................................................

Nazwisko ...................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
• nie podlegam wyłączeniu z prac Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert złożonych

na realizację zadania pn.: ........................................................................................................
zgodnie z zapisami zawartymi w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);

• nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z późn. zm.) ubiegających się o dofinansowanie w ww. konkursie;

• nie zachodzą wobec mnie okoliczności mogące budzić obawy o bezstronność, zgodnie 
z art. 25-27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Katowice, dn

(Podpis)

*wybrać odpowiednio
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