
Uwagi do Programu Współpracy Miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2010r.

1. W  § 3 pkt 6 proponuję dopisać:. Istotnym kryterium oceny efektywności 
stanowi jakość i zakres usługi zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami jej 
adresatów.

Komentarz: W przypadku zlecania zadań w trybie przepisów o zamówieniach 
publicznych dotyczących usług z zakresu polityki społecznej kryterium 
ekonomiczne nie może być elementem decydującym. Wybór oferty najtańszej  
nie stanowi gwarancji że usługa taka będzie najwyższej jakości  i odpowiadać 
będzie faktycznym potrzebom i oczekiwaniom klienta. W tym kontekście należy  
podkreślić, że  najlepsza efektywność w realizacji zadań publicznych to 
zaspokojenie potrzeb klienta i jego zadowolenie z otrzymanej usługi.

2. W § 3 pkt 7 proponuję określić kryteria oceny ofert (projektów) bądź też 
wskazanie przepisów szczegółowych w oparciu o które pracują Komisje 
Konkursowe/Zespoły Opiniujące.

3. W § 8 pkt 2.3. proponuję dopisać również wskaźniki odnoszące się do 
współpracy pozafinansowej np. 

- liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych,

- liczba przeprowadzonych konsultacji,

- liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym,

- liczba realizowanych projektów partnerskich,

- liczba przedsięwzięć objętych patronatem Prezydenta Miasta Katowice,

- liczba podejmowanych działań o charakterze informacyjno – 
promocyjnym.



4. W § 8 proponuję dopisać również pkt 3 w brzmieniu:

3. Program współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
podlegać będzie systematycznej i obiektywnej ocenie; jego założeń, 
procesu realizacji  i rezultatów pod względem stosowności, 
skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych 
w jego ramach działań.

Komentarz: Ewaluacja dostarczy rzetelnych i przydatnych informacji celem 
udoskonalenia podejmowanych działań, usprawnieniu, modyfikacji i  
ukierunkowaniu  działań na kolejne lata. 

Realizacja Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2010 powinna łączyć się z wprowadzeniem usprawnień 
w sposobie przekazywania dotacji, przechowywania dokumentacji i 
sprawozdawczości. Wiele cennych uwag z rzetelnym uzasadnieniem zostało 
zawartych w propozycji do Programu współpracy…., opracowanej przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, Śląskie Stowarzyszenie „Ad 
Vitam Dignam”, Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT, 
Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. S. Kostki, 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w 
Katowicach – Giszowcu.
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