
ZARZĄDZENIE NR 209/20129

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z 
organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2019.506) w związku z art. 18 ust. 2 i art. 190 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018.998 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały nr XVII/308/15 
Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”, Uchwały nr LXI/1250/18 Rady Miasta 
Katowice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2019 rok” oraz Uchwały nr III/33/18 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.”

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się dokonane przez Komisję Konkursową rozstrzygnięcie konkursu ofert dla podmiotów 
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Lp. Nazwa i adres podmiotu

Kwota
wnioskowanej 

dotacji (na okres 
1.04.2019-31.12.2020)

Kwota przyznanej 
dotacji

(na okres 1.04.2019
31.12.2020)

Nazwa oferty
uzasadnienie wyboru lub odrzucenia 

oferty

1

Fundacja dla Ludzi 
Potrzebujących Pomocy 

„GNIAZDO", 
ul. Morcinka 19a, 
40-124 Katowice

255 012,59 zł 252 000,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  specjalistycznej - 

M łodzieżowego Klubu  
Specjalistycznego p o d  nazwą  

„M łodzieżowy Klub Wspierania 
Rozwoju Osobistego"  

w dzielnicy Katowice-Koszutka

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

2

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 

„Dom Aniołów Stróżów” 
ul. Andrzeja 12a 
40-061 Katowice

662 497,41 zł 638 750,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  specjalistycznej -  
Św ietlicy Specjalistycznej w dzielnicy  

Katowice-Załęże

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.
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3

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka, ul. Dębowa 23, 
40-106 Katowice

321 790,23 zł 311 500,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w opiekuńczej - Świetlicy  

Opiekuńczej im. św. Wojciecha 
w dzielnicy Katowice-Śródmieście

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

4

Fundacja dla Ludzi 
Potrzebujących Pomocy 

„GNIAZDO", 
ul. Morcinka 19a, 
40-124 Katowice

95 479,44 zł 92 750,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  pracy  podw órkow ej 

realizowanej p rzez wychowawcę 
w dzielnicy Katowice-Bogucice

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

5

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 

„Dom Aniołów Stróżów” 
ul. Andrzeja 12a 
40-061 Katowice

206 476,66 zł 192 500,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  pracy  podw órkow ej 

realizowanej p rzez wychowawcę 
w dzielnicy Katowice-Załęże

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

6

Parafia Ewangelicko- 
Augsburska, 

ul. Warszawska 18, 
40-006 Katowice

80 500,00 zł 78 225,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  opiekuńczej - Koła  
Zainteresowań „W Słonecznej Krainie  

w dzielnicy Katowice-Śródmieście  
Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

7

Fundacja dla Ludzi 
Potrzebujących Pomocy 

„GNIAZDO", 
ul. Morcinka 19a, 
40-124 Katowice

443 080,61 zł 425 250,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  specjalistycznej - 
Św ietlicy Specjalistycznej w dzielnicy  

K atow ice-K oszutka

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

8

Rzymsko-Katolicka 
Parafia św. Józefa 

Robotnika, 
ul. Mikusińskiego 8,

168 336,48 zł 161 923,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  opiekuńczej - 
Św ietlicy O piekuńczej dla dzieci 

w wieku przedszkolnym  w dzielnicy
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40-146 Katowice K atow ice-W ełnow iec-Józefow iec

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

9

Polskie Towarzystwo 
Kulturalne, 

ul. Francuska 102/4, 
40-507 Katowice

319 540,00 zł 302 295,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  opiekuńczej - 
Św ietlicy Opiekuńczej "NIKISZ" 

Polskiego Towarzystwa Kulturalnego  
w dzielnicy Katowice-Janów- 

N ikiszowiec

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

10

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka, ul. Dębowa 23, 
40-106 Katowice

500 460,80 zł 469 000,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  specjalistycznej - 

Świetlicy Specjalistycznej im. św. A ga ty  
w dzielnicy Katowice-M urcki

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

11

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka, ul. Dębowa 23, 
40-106 Katowice

669 292,54 zł 612 500,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  specjalistycznej - 

Świetlicy Specjalistycznej im. św. Jacka  
w dzielnicy Katowice-Dąb

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

12

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka, ul. Dębowa 23, 
40-106 Katowice

478 460,92 zł 435 750,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  specjalistycznej - 

Św ietlicy Specjalistycznej 
im. św. Barbary w dzielnicy Katowice- 

G iszow iec

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

13
Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka, ul. Dębowa 23,
479 416,98 zł 423 500,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  specjalistycznej - 

Św ietlicy Specjalistycznej im. św. Brata
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40-106 Katowice A lberta  w dzielnicy Katowice- 
Śródmieście

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

14

Stowarzyszenie „Szansa 
dla Każdego", 

ul. 3 Maja 36/2, 
40-096 Katowice

418 875,00 zł 359 727,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  opiekuńczej - 

św ietlicy opiekuńczej zw anej K lubem  
Dzięcięco-M łodzieżowym „Szansa dla 

K ażdego” w dzielnicy Katowice- 
Śródmieście

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

15

Fundacja Index 
do Przyszłości, 

ul. Stawowa 5/7, 
40-095 Katowice

169 328,00 zł 145 334,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  opiekuńczej - Koła  
Zainteresowań "Bezpieczna Twierdza" 

w dzielnicy Katowice-Ligota-Panewniki

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

16

Katolicka Fundacja 
Dzieciom, 

ul. Kilińskiego 15, 
40-061 Katowice

1 013 830,00 zł 752 374,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  specjalistycznej - 
Św ietlicy Specjalistycznej w dzielnicy  

Katowice-Śródmieście

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.

17

Katolicka Fundacja 
Dzieciom, 

ul. Kilińskiego 15, 
40-061 Katowice

375 820,00 zł 275 625,00 zł

Prowadzenie p laców ki wsparcia  
dziennego w fo rm ie  specjalistycznej - 

M łodzieżow ego Kubu Specjalistycznego  
w dzielnicy K atow ice-Śródm ieście

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego zadania.
ŁĄCZNIE: 6 658 197,66 zł 5 929 003,00 zł
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§ 2. 1. Łączne środki finansowe do rozdysponowania dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynoszą 5 969 753,75 zł, w tym w roku 2019 -  
2 555 800,75 zł, w roku 2020 -  3 413 953,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji przedstawionych w §1 zarządzenia wynoszą 
5 929 003,00 zł i są zaplanowane w całości w „Wieloletnim programie współpracy miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020” oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF): 
w dziale 851 rozdziale 85154 §2360 oraz w dziale 855 rozdziale 85504 §2360.

3. Niewykorzystane środki finansowe na 2019 rok w wysokości 40 750,75 zł (zabezpieczone w dziale 855 
rozdziale 85504 §2360) zostaną rozdysponowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Umowy na realizację zadania zawiera się z wybranymi podmiotami do dnia 1 kwietnia 2019 roku do 
31 grudnia 2020 roku.

§ 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.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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