
ZARZĄDZENIE NR 2002/2018

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2018 r zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie pn.: „Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez edukację 

prawną”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) w wykonaniu Uchwały nr XLVIII/906/17 Rady Miasta 
Katowice z dnia 26 października 2017 roku w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2018 rok”

zarządza się, co następuje:

§1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotację dla podmiotów nie zaliczanych  do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa 
poprzez edukację prawną”, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone 
w konkursie, w następujący sposób:

L.p. Nazwa i adres podmiotu Kwota 
wnioskowanej 

dotacji

Kwota 
przyznanej 

dotacji

Nazwa oferty
oraz uzasadnienie wyboru oferty

1

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Poradnictwa 

Obywatelskiego 
„DOGMA”

ul. Raciborska 48 lok.2
40-074 Katowice

10.000,00 zł 8.400,00 zł „Młody Obywatel”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

Liczba uzyskanych punktów – 59.

2

Parafia Ewangelicko-
Augsburska

ul. Warszawska 18
40-006 Katowice

3.200,00 zł 1.600,00 zł
„Edukacja prawna w Słonecznej 

Krainie”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

Liczba uzyskanych punktów – 36.

3

Okręgowa Izba Radców 
Prawnych

ul. Krakowska 26
45-075 Opole

8.926,96 zł 0,00 zł

„Zwiększenie świadomości prawnej 
poprzez gry logiczne”

Oferta została odrzucona formalnie, 
zgodnie z pkt. VI.4 warunków 

konkursowych -  brak dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje kadry 
oraz brak 2 letniego doświadczenia                     

w realizacji zadań będących 
przedmiotem konkursu.

§2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów nie zaliczanych  do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację  zadania z zakresu ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn.: „Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa 
poprzez edukację prawną”, wynoszą: 10.000,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowej przedstawionej w§1zarządzenia 
wynoszą: 10.000,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2018 r. w dziale 853 rozdziale 
85395 paragrafie 2360 (zadania własne powiatu).
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§3. Umowy na realizację zadania, o którym mowa w §1 zostaną niezwłocznie zawarte z wybranymi 
podmiotami, z terminem realizacji nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.

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

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

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydent  Miasta Katowice

Marcin Krupa
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UZASADNIENIE
W dniu 10 kwietnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla podmiotów

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2018 r. zadania z zakresu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn.: „Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa
poprzez edukację prawną”.

W związku z powyższym przedkłada się propozycję rozstrzygnięcia konkursu.
W ramach ogłoszonego konkursu złożone zostały 3 oferty. Po dokładnej analizie złożonej

dokumentacji komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 1700/2017 Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 01 grudnia 2017 r. zaopiniowała pozytywnie 2 oferty złożone przez: Stowarzyszenie Na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, która uzyskała 59 punktów oraz Parafię Ewangelicko-
Augsburską, która uzyskała 36 punktów. Jedna oferta została odrzucona formalnie, zgodnie z pkt. VI.4
warunków konkursowych - brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry oraz brak 2 letniego
doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji
powyższego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości: 10.000,00 zł. Kwota ta jest zaplanowana
w budżecie miasta Katowice na 2018 r. w dziale 853 rozdziale 85395 paragrafie 2360 (zadania własne
powiatu). W drodze ww. konkursu rozdysponowano całą dostępną kwotę tj: 10.000,00 zł.
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