
ZARZADZENIE NR .....
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia ....SljX

w sprawie podziatu srodkow finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotow
nie zaiiczanych do sektora finansow publicznych w celu realizacji zadania: ,,Pomoc spoteczna,
wtym pomoc rodzinom i osobom wtrudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownania szans tych rodzin
i osob poprzez prowadzenie osrodkow wsparcia - Dziennych Domow Pomocy Spotecznej".

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz 446 z pozn. zm.), w wykonaniu Uchwaty nr XVII/308/15 Rady Miasta Katowice
z dnia 29 pazdziernika 2015 roku w sprawie ,,Wieloletniego programu wspotpracy miasta Katowice
z organizacjami pozarza_dowymi na lata 2016- 2020", Uchwaty nr XXXI/625/16 Rady Miasta
Katowice z dnia 26 pazdziernika 2016 roku w sprawie ,,Programu wspotpracy miasta Katowice
z organizacjami pozarzqdowymi na 2017 rok", art. 17 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 25 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z pozn. zm.).

zarzgdza si«>, co nastQpuje:

§1. Zatwierdza si$ dokonane przez komisje^ konkursowa, rozstrzygni^cie konkursu ofert
dla podmiotow nie zaiiczanych do sektora finansow publicznych w celu realizacji zadania: ,,Pomoc
spoteczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrownania szans
tych rodzin i osob poprzez prowadzenie osrodkow wsparcia - Dziennych Domow Pomocy
Spotecznej", w nast^pujqcy sposob:

L.p. Nazwa i adres
podmiotu

Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji

Nazwa oferty
oraz uzasadnienie wyboru oferty

Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinom Osob

Niepeinosprawnych oraz
im Samyrn ,,CONVIVERE"
ul. Okrzei 6/16, Katowice

Katowickie
Stowarzyszenie na Rzecz

OsobStarszych,
Niepetnosprawnych

i Oczekuja_cych Wsparcia
,,OPOKA" ul. Misjonarzy
Oblatow 24, Katowice

3 627 190,00 zt 3 627 190,00 zt

,,Czesc I Prowadzenie DDPS nr 1 i OOPS nr 4"
Oferta spetnia wymogi formalne oraz zostata

zaopiniowana pozytywnie pod wzgle_dem
merytorycznym.

Liczba uzyskanych punktow 52.

6 785 865,00 zt 6 785 865,00 zt

,,Prowadzenie na terenie miasta Katowice
Dziennych Domow Pomocy Spotecznej -

Cz^scll:
a) Dzienny Dom Pomocy Spotecznej nr 3

przy ul. Tysiqclecia 45
b) Dzienny Dom Pomocy Spotecznej nr 6

przy ul. Misjonarzy Oblatow 24
c) Dzienny Dom Pomocy Spotecznej nr 7

przy ul. Gliwickiej 74a"
Oferta spetnia wymogi formalne oraz zostata

zaopiniowana pozytywnie pod wzg!e.dem
merytorycznym.

Liczba uzyskanych punktow 52.



Katowickie
Stowarzyszenie na Rzecz

Osob Starszych,
Niepetnosprawnych

i Oczekuja.cych Wsparcia
,,OPOKA" ul. Misjonarzy
Oblatow 24, Katowice

3 518 471,00 zt 3 518 471,00 zt

,,Prowadzenie na terenie miasta Katowice
Dziennych Domow Pomocy Spotecznej -

Czqsc III:

a) Dzienny Dam Pomocy Spotecznej nr 2
przy ul, Gtogowskiej 23

b) Dzienny Dom Pomocy Spotecznej nr 5
przy ul. Swidnickiej 35a"

Oferta spetnia wymogi formalne oraz zostata
zaopiniowana pozytywnie pod wzgl^dern

merytorycznym.
Liczba uzyskanych punktdw52.

4.

Caritas Archidiecezji
Katowickiej Osrodek

sw. Jacka ul. De.bowa 23,
» Katowice

2 373 123,00 zt 2 373 123,00 zt

,,Prowadzenie osrodkow wsparcia -
Dziennych Domow Pomocy Spotecznej-

Czt>sc IV"
Oferta spetnia wymogi formalne oraz zostafa

zaopiniowana pozytywnie pod wzgl^dem
merytorycznym.

Liczba uzyskanych punktdw 47.

R A Z E M : 16 304649.00zf

§2,1. t^czne srodki finansowe pianowane do rozdysponowania dla podmiotow nie zaliczanych
do sektora finansow publicznych w ogtoszonym otwartym konkursie ofert na realizacj^
zadania: ,,Pomoc spoteczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrownania szans tych rodzin i osob poprzez prowadzenie osrodkow wsparcia -
Dziennych Domow Pomocy Spotecznej", wynosza.: 16 304 649,00 zf, w tym: w roku 2017 -
3 181 476,00 zt, w roku 2018 - 4 369 584,00 zt, w roku 2019 - 4 355 163,00 zt, w roku 2020 -
4 398 426,00 zt.

2, sVodki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarzqdowych oraz podmiotow,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
przedstawionych w §1 zarza_dzenia wynoszq: 16 304 649,00 zl i sa_ zaplanowane w catosci
w Wieloietniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 oraz w budzecie miasta Katowice
na rok 2017 w dziale 852 rozdziale 85203 paragrafie 2360.

§3. Umowy na realizacje. zadania zawiera sie, z wybranymi podmiotami do 31 grudnia 2020
roku.

§4. Wykonanie zarzgdzenia powierza sie. Naczelnikowi Wydziatu Polityki Spotecznej oraz
Dyrektorowi Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Katowicach.

§5. Nadzor nad wykonaniem zarza_dzenia powierza sie. resortowemu Wiceprezydentowi Miasta
Katowice.

§6. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

PREZYDEMT M1ASTA KATOWICE,

iaaitt
WICEPREZYDENT WWSTA K/TOWICE


