
ZARZĄDZENIE NR 2183/2022

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone do Otwartego Konkursu Ofert na 
rok 2021 o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na 

realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w zakresie Edukacji Kulturalnej, Edukacji 
Regionalnej, Inicjatyw Kulturalnych, Promocji Kulturalnej, Lata w Mieście, Festynów Środowiskowych 
oraz Wspierania działań na rzecz Seniorów, Kombatantów i Osób Represjonowanych mających na celu 

zwiększenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej
oraz pielęgnowanie polskości

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1372 z późn. zm.); art. 15 ust 1, 2, 2a - 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), Uchwały nr XL/866/21 Rady Miasta Katowice z 
dnia 28 października 2021 roku w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2022 rok”;

zarządza się co następuje:

§1.
Powołuje się Komisję Konkursową opiniującą oferty złożone do otwartego konkursu ofert na rok 2022 o 
udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań 
publicznych w dziedzinie kultury, w zakresie: Edukacji Kulturalnej, Edukacji Regionalnej, Inicjatyw 
Kulturalnych, Promocji Kulturalnej, Lata w Mieście, Festynów Środowiskowych oraz Wspierania działań na 
rzecz Seniorów, Kombatantów i Osób Represjonowanych mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa w 
życiu kulturalnym oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej oraz pielęgnowanie polskości, 
ogłoszonego w dniu 06.12.2021 r., w następującym składzie:

- Przewodnicząca Komisji -  Edyta Sytniewska -  Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice; oraz 
pozostali członkowie Komisji:
- Jowita Hercig -  Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice;

- Ewa Piwoń -  Inspektor w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice;

- Izabela Neumann -  Inspektor w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice.

§2.
Tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.
Wzór oświadczenia członków Komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4.
Obsługę prac Komisji konkursowej zapewnia Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice.

§5.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice.
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§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2183/2022 
Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 5 stycznia 2022 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W 
OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ROK 2022 O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU 
MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY, W ZAKRESIE EDUKACJI 
KULTURALNEJ, EDUKACJI REGIONALNEJ, INICJATYW KULTURALNYCH, PROMOCJI 
KULTURALNEJ, LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WSPIERANIA 
DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW, KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ICH UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM 
ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, REGIONALNEJ ORAZ 
PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI

§1.
1. Komisja Konkursowa otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury powołana jest Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Katowice.

2. Komisja Konkursowa jest powołana w celu opiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert 
na rok 2022 o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na 
realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, w zakresie: Edukacji Kulturalnej, Edukacji Regionalnej, 
Inicjatyw Kulturalnych, Promocji Kulturalnej, Lata w Mieście, Festynów Środowiskowych oraz Wspierania 
działań na rzecz seniorów, kombatantów i osób represjonowanych mających na celu zwiększenie ich 
uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej oraz pielęgnowanie 
polskości.

§2.
1. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Miasta Katowice. Wobec braku 

zgłoszeń reprezentantów organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej 
oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w dziedzinie kultury Komisja będzie obradować bez 
przedstawicieli podmiotów III sektora.

2. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej 3 jej członków, w tym przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego.

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych. W związku z pandemią COVID-19, w 
celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa 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.

4. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) dotyczące 
wyłączenia z obrad członków Komisji. Osoby wchodzące w skład Komisji wypełniają stosowne oświadczenie 
o braku przeciwwskazań do udziału w pracach komisji (załącznik nr 2 do Zarządzenia).

§3.
1. Komisja Konkursowa ocenia oferty pod względem kompletności oraz zgodności z wymogami 

konkursowymi. Oferty kompletne pod względem formalnym zostają poddane analizie merytorycznej. Komisja 
Konkursowa dokona oceny:

a) możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania;
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c) rezultatów realizacji zadania;

d) proponowanej jakości wykonania zadania (w tym planowanych rezultatów, sposobu ich 
monitorowania oraz źródła informacji dotyczących rezultatów) i kwalifikacji osób, przy udziale 
których podmiot składający ofertę będzie realizował zadanie.

2. Komisja Konkursowa oceni oferty mając na uwadze:

a) planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania 
oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania;

b) planowany przez podmiot składający ofertę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków;

c) analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w latach poprzednich,biorąc pod 
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Komisja Konkursowa przeanalizuje wnioski 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.

4. Ocena projektów dokonana zostanie zgodnie z kryteriami przyjętymi w warunkach otwartych konkursów 
ofert.

5. Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niższej od określonej w ofercie.

6. Komisja Konkursowa proponując wysokość dofinansowania projektu w dziedzinie kultury może 
wskazać grupę kosztów, które objęte zostaną dotacją.

§4.
1. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół (odrębny z każdego spotkania).

2. Ilość spotkań dotyczących oceny formalnej oraz merytorycznej uzależniona będzie od ilości złożonych 
wniosków.

3. Protokół zawierający propozycje dofinansowania ofert przekazuje się Prezydentowi Miasta Katowice 
celem podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej wysokości dofinansowania.

4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§5.
Po dokonaniu oceny merytorycznej ofert oraz sporządzeniu propozycji ich dofinansowania Komisja 
Konkursowa ulega rozwiązaniu.

§6.
Za pracę w Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.

§7.
Obsługę Komisji Konkursowej zapewni Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2183/2022 
Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 5 stycznia 2022 r.

Oświadczenie

Członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w Otwartym Konkursie Ofert na rok 2022 
o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację 
zadań publicznych w dziedzinie kultury, w zakresie Edukacji Kulturalnej, Edukacji Regionalnej, Inicjatyw 
Kulturalnych, Promocji Kulturalnej, Lata w Mieście, Festynów Środowiskowych oraz Wspierania działań 
na rzecz Seniorów, Kombatantów i Osób Represjonowanych mających na celu zwiększenie ich 
uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej oraz pielęgnowanie 
polskości, ogłoszonego w dniu 06.12.2021 r.

Imię (imiona) 
Nazwisko .....

Zapewniam o mojej bezstronności wobec podmiotów, które złożyły oferty w Otwartym Konkursie 
Ofert na rok 2022 o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie 
wsparcia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, w zakresie Edukacji Kulturalnej, Edukacji 
Regionalnej, Inicjatyw Kulturalnych, Promocji Kulturalnej oraz Lata w Mieście, Festynów 
Środowiskowych oraz Wspierania działań na rzecz Seniorów, Kombatantów i Osób Represjonowanych 
mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz podtrzymywanie tradycji 
narodowej, regionalnej oraz pielęgnowanie polskości.

Katowice, dn
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