
ZARZĄDZENIE NR 2104/2018

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”.

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 z późn. zm.) 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 najkorzystniejszej oferty oraz przyznać dotację dla podmiotu niezaliczającego się do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie pn.: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, 
poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, 
w następujący sposób:

L.p. Nazwa i adres podmiotu
Kwota 

wnioskowanej 
dotacji

Kwota 
przyznanej 

dotacji na lata 
2018 - 2020

Nazwa oferty
oraz uzasadnienie wyboru oferty

1

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 

„SIÓDEMKA” 
ul. Olchawy 1/4, 
40-383 Katowice

554 950,00 zł 554 950,00 zł

„Otwarte Drzwi”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym. 

Liczba uzyskanych punktów – 65.

§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.: „Wspieranie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”, 
wynoszą: 554 950,00 zł, w tym w roku 2018 – 132 000,00zł, w roku 2019 – 211 475,00zł, w roku 2020 – 
211 475,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowej przedstawionej w §1 zarządzenia 
wynoszą: 554 950,00 zł, w tym w roku 2018 – 132 000,00 zł, w roku 2019 – 211  475,00 zł, w roku 2020 – 
211 475,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na lata 2018 – 2020, w dziale 853 rozdziale 
85311 paragrafie 2360 (zadania własne powiatu).

§3. Umowa na realizację zadania, o którym mowa w §1 zostanie zawarta z wybranym podmiotem, z terminem 
realizacji do dnia 31 grudnia 2020 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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UZASADNIENIE
W dniu 26 czerwca 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie pn.: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych,
poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”.
W ramach ogłoszonego konkursu złożona została 1 oferta. Po dokładnej analizie złożonej dokumentacji

komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 1700/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1 grudnia
2017 r. zaopiniowała pozytywnie ofertę złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„SIÓDEMKA”, która uzyskała 65 punktów.
Zadanie dotyczy organizacji dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych w dzielnicy

Janów - Nikiszowiec, w budynku byłego Gimnazjum nr 14 przy ulicy Oswobodzenia 47. Beneficjentami
projektu będą osoby niepełnosprawne, które ukończyły 25 rok życia lub ukończyły edukację w szkołach
specjalnych lub integracyjnych oraz ośrodkach i nie kwalifikują się do innej formy opieki. Osoby te
nie znalazły miejsca w WTZ i pozostają w domach pod opieką rodziców. Ośrodek Pobytu Dziennego to
konkretna pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami intelektualnymi i ruchowymi w stopniu
umiarkowanym i znacznym. Program działań obejmuje przede wszystkim opiekę nad uczestnikami poprzez
pomoc w czynnościach dnia codziennego – spożywaniu posiłków, załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny. Celem projektu jest aktywizacja społeczna poprzez rehabilitację,
terapię, rozwój, stymulowanie dalszego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego podopiecznych.
Ponadto zajęcia mają za zadanie wspomóc autonomię i niezależność życiową, rozwój umiejętności
komunikacyjnych oraz budowanie relacji z innymi. W ośrodku będą również prowadzone działania
prozdrowotne, które przyczynią się do doskonalenia sprawności fizycznej w zakresie dużej i małej motoryki,
jak i również działania integracyjnyjne dla rodziców/opiekunów podopiecznych ośrodka w ramach działań
stowarzyszenia. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych, dzięki czemu podopieczni będą mieli możliwość optymalnego funkcjonowania
i dalszego rozwoju.
Z uwagi na zapotrzebowanie społeczne, zgłaszane przez rodziny osób niepełnosprawnych proponuje się

przyznanie dotacji w pełnej wysokości.
W związku z powyższym przedkłada się propozycję rozstrzygnięcia konkursu. Na dotacje dla podmiotów

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji powyższego zadania zaplanowano środki
finansowe w wysokości: 554 950,00 zł.
Kwota ta jest zaplanowana w budżecie miasta Katowice na lata 2018 – 2020, w dziale 853 rozdziale

85311 paragrafie 2360 (zadania własne powiatu). W drodze konkursu rozdysponowano kwotę: 554 950,00 zł.
Wskazane środki podzielone zostały na lata: w roku 2018 – 132 000,00 zł, w roku 2019 – 211 475,00 zł,
w roku 2020 – 211 475,00 zł.
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