
ZARZA.DZEN1E NR ./
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia

w sprawie: podziatu srodkow finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotow
nie zaliczanych do sektora finansow pubiicznych w celu realizacji zadania: ,,Przeciwdziatanie
uzaleznieniom i patologiorn spofetznyrri poprzez prowadzenie osrodka interwencji
kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz
i poradnictwem z zakresu problemow alkohoiowych i narkomanii oraz przemocy domowej
dla mieszkarkow Katowic",

Na podstawie art, 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie gminnym
{Dz, U. i 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",
Uchwaty nr XXXIi/649/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie
,,Miejskiego Prograrnu Przeciwdziatania Narkomanii na 2017 rok", Uchwafy nr XXX1I/650/16
Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie ,,Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Aikoholowych na 2017 rok", art. 19 pkt 12, art. 25
ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spotecznej {Dz. U. z 2016 r., poz. 930
z pozn. zm.)

zarzqdza SJQ, co nastepuje:

§1. Zatwierdza sie, dokonane przez komisje^ konkursowa. rozstrzygni^cie konkursu ofert
dla podmiotow nie zaliczanych do sektora finansow pubiicznych w celu realizacji zadania:
,,Przeciwdziatanie uzaleznieniom i patologiorn spotecznyrn poprzez prowadzenie osrodka
interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-
konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu problemow alkohoiowych i narkomanii oraz
przemocy domowej dla mieszkarkow Katowic", w naste.puja.cy sposob:

Nazwa i adres
podmiotu

Kwota Kwota
wnioskowanej • przyznanej

dotacji dotacji

1.

Sl^skie Stowarzyszenie]
Ad Vitam Dignam
ut Korczaka 27

Katowice.

499 056,00 499 056,00

Nazwa oferty,

uzasadnienie wybory lub
odrzucenia oferty

,,Przeciwdziatanie uzaleznieniom
i patologiorn spotecznyrn poprzez
prowadzenie osrodka interwencji

kryzysowej oraz miejsktego
telefonu zaufania i punktu

informacyjno-konsultacyjnego wraz
z poradnictwem z zakresu
problemow aikoholowych

i narkomanii oraz przemocy



dorr

Oferta
ora
poz

domowej dla mieszkaricow
Katowic".

Oferta speinita wymogi formalne
oraz zostala zaopiniowana
pozytywnie pod wzgle.dem

merytorycznym.

RAZEM:499056.00ri.

§2.1. ia_czne srodki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmtotow nie
zaliczanych do sektora finansow publicznych w ogtoszonym otwartym konkursie ofert
na rea!izacje_ zadania: ,,Przeciwdziatanie uzaleznieniom i patologiom spotecznytn
poprzez prowadzenie osrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu
zaufartia i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu
problemow alkohotowych i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkancow
Katowic", wynosza,: 903 116,00 zf, w tym: w roku 2017 - 225 779,00 zt, w roku
2018 - 225 779,00 zt, w roku 2019 - 225 779,00 zt, w roku 2020 - 225 779,00 zt,

2.

3.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

Srodki finansowe rozdysponowane dla organizacji przedstawionej w § 1 zarzqdzenia
wynosza_: 499 056,00 zt i sq zaplanowane w catosci w budzecie miasta Katowice
wWieioletnim programie wspotpracy miasta Katowice z organizacjami
pozarzqdowymi na lata 2016 - 2020, a takze w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Kwota jest zaplanowana w budzecie miasta Katowice w dziale 851 rozdziale 85154
paragrafie 2360, w tym: w roku 2017 - 124 140,00 zt, w roku 2018 - 124 972,00 zt,
w roku 2019 - 124 972,00 zt, w roku 2020 - 124 972,00 zt.

Dopuszcza sie. wykorzystanie pozostatych srodkow finansowych w kwocie: 404 060,00
zt na realizacje_ zadan przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione
w art, 3 ust. 3 ustawy o dziatainosci pozytku pubiicznego i o wolontariacie zgodnie
z obowi^zujqcymi przepisami prawa.

Umow^ na realizacje. zadania zawiera
doBlgrudnia 2020 roku,

z wybranym podmiotem od dnia podpisania

Wykonanie zarza.dzenia powierza sie. Naczelnikowi Wydziatu Polityki Spotecznej oraz
Dyrektorowi Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Katowicach.

Nadzor nad wykonaniem zarz^dzenia powierza
Miasta Katowice.

resortowemu Wiceprezydentowi

§ 6. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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KATOWICE



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie naktada na jednostki samorza.du terytorialnego obowia.zek
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na reaiizacje: zadania publicznego przez
organizacje pozarza,dowe oraz podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zgodnie
z powyzszym, przeprowadzony zostat otwarty konkurs ofert dla podmiotow nie zaliczanych
do sektora finansow publicznych w celu reaiizacji zadania: ,,Przeciwdziatanie uzaleznieniom
i patologiorn spotecznyrn poprzez prowadzenie osrodka interwencji kryzysowej oraz
miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem
z zakresu problemow alkoholowych i narkomanii oraz przernocy domowej d!a mieszkaricow
Katowic".

Zadanie polega na udzielaniu specjalistycznego poradnictwa w ramach telefonu
zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego z zakresu przemocy domowej, problemow
alkoholowych i narkomanii. Pomoc udzielana jest bezptatnie,
Po doktadnej analizie, Komisja Konkursowa powotana Zarza,dzeniem Nr ZA-DR/48/2016
Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Katowicach z dnia 19grudnia 2016
roku, zaopiniowata pozytywnie 1 z 1 ztozonych ofert. Z uwagi na zapis podmiotu w ofercie
0 braku spetnienia wymogow lokalowych, na podstawie pkt 1 ppkt 3 warunkow konkursu
ofert, dokonano weryfikacji w/w warunkow. Komisja Konkursowa zaproponowata przyj^cie
do reaiizacji prowadzenie osrodka interwencji kryzysowej, do zadan ktorego be,dzie nalezato
prowadzenie miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz
z poradnictwem z zakresu problemow alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej
dla mieszkancow Katowic, bez udzieiania schronienia.

Na dotacje dla podmiotow nie zaliczanych do sektora finansow publicznych w celu
reaiizacji zadania ,,Przedwdziatanie uzaleznieniom i patologiorn spotecznym poprzez
prowadzenie osrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu
informacyjno-konsuJtacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu probiemow alkoholowych
1 narkomanii oraz przemocy domowej dSa mieszkancow Katowic", zaplanowano srodki
finansowe w wysokosci: 903 116,00 zt. Wymieniona kwota jest zaplanowana w catosci
w budzecie miasta Katowice - Wieloletnim programie wspotpracy miasta Katowice
2 organizacjami pozarzqdowymi na iata 2016 - 2020, a takze w Wieloietniej Prognozie
Finansowej. Kwota jest zaplanowana w budzecie miasta Katowice wdziale 851 rozdziale
85154 paragrafie 2360, w tym: w roku 2017 - 225 779,00 zt, w roku 2018 - 225 779,00 zt,
w roku 2019 - 225 779,00 zt, w roku 2020 - 225 779,00 zt,
W drodze ww. konkursu rozdysponowano kwote. 499 056,00 zf.
Dopuszcza SIQ wykorzystanie pozostatych srodkow finansowych w kwocie: 404 060,00 zt na
realizacje. zadan przez organizacje pozarzgdowe oraz podmioty wymienione w art, 3 ust. 3
ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z obowi^zuja.cymi
przepisami prawa.
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