
UCHWAŁA NR XIX/454/20 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2019 rok” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 
506 z poźn. zm) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2019 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

 
 

Maciej Biskupski 
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KATOWICE

dla odmiany

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK"

Załącznik do uchwały Nr XIX/454/20

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 kwietnia 2020 r.
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I. WSTĘP I INFORMACJE OGÓLNE

1. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 
ROK - informacja o sposobie tworzenia oraz o przebiegu konsultacji.

Uchwałą nr LXI/1250/18 z dnia 25 października 2018r. Rada Miasta Katowice przyjęła „Program współpracy
miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok", zwany dalej Programem.

Program określa między innymi zasady, zakres i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich
finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu miasta Katowice.

Przebieg konsultacji nad Programem:
1. Projekt Programu na 2019 rok, zwany dalej Programem, powstał na bazie Programu na 2018 rok.
2. Za przygotowanie projektu Programu odpowiedzialny był Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji 

Pozarządowych działający w strukturze Wydziału Polityki Społecznej, zwany dalej Pełnomocnikiem, 
we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Katowice, instytucją kultury Katowice Miasto Ogrodów -  
Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach -  
realizatorami Programu na 2018 rok.

3. Konsultacje prowadzono zgodnie z Planem konsultacji przygotowanym przez Pełnomocnika, 
skonsultowanym z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 
14.03.2018r., a następnie zatwierdzonym ostatecznie w dniu 4.04.2018r. przez nadzorującego 
Wiceprezydenta Miasta Katowice, który opublikowano w tym samym dniu wraz z ogłoszeniem 
o rozpoczętych konsultacjach. Przy ogłoszeniu konsultacji poinformowano, że plan konsultacji może 
ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia.

4. Informację o pracach nad projektem Programu przekazano za pośrednictwem portalu miejskiego - 
Katowice.eu, zakładki Platforma Konsultacji Społecznych, strony internetowej www.katowice.eu/ngo, 
portalu społecznościowego Facebook, poczty elektronicznej - newslettera do organizacji 
pozarządowych w dniach 06.04, 09.04, 20.04, 23.04, 26.04, 07.05, 11.05, 18.05, 21.05.2018; profilu 
ogólnopolskiego ngo.pl (10.04.2018), na spotkaniach Zespołu doradczego ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w dniach 04.04.2018 r. i 16.05.2018 r. oraz na posiedzeniu Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 09.05.2018 r. Informacje opublikowano 
również w majowym wydaniu bezpłatnego miesięcznika miejskiego „Nasze Katowice".

5. Propozycje do projektu Programu w ramach I etapu konsultacji można było zgłaszać do 25.05.2018 r. 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, Platformy Konsultacji Społecznych, w trakcie spotkań 
Zespołów doradczo-inicjatywnych, poprzez zgłoszenia telefoniczne. Ponadto z uwagi na trwający proces 
rozpatrywania propozycji/uwag wniesionych w trakcie I etapu konsultacji, przyjęto również 
do rozpatrzenia propozycje wniesione po tym terminie.

6. Wszystkie propozycje/uwagi organizacji przekazano do rozpatrzenia poszczególnym realizatorom 
Programu celem rozpatrzenia zgodnie z zakresem ich zadań.

7. Zbiorcze zestawienie propozycji/uwag do Programu zostały przedstawione przez Pełnomocnika 
na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 20.06.2018 r. 
oraz część z nich było przedmiotem dyskusji Rady na posiedzeniu w dniu 11.07.2018r. Informacje 
te opublikowano również 25.06.2018 r. na stronie Katowice.eu/ngo w zakładce Konsultacje programu 
2019 oraz 26.06.2018r. na Platformie Konsultacji Społecznych pod wątkiem dotyczącym I etapu 
prowadzonych konsultacji Programu.

8. Dodatkowo na polecenie nadzorującego Wiceprezydenta Miasta Katowice, w dniu 31.07.2018 r. odbyło 
się spotkanie konsultacyjne prowadzone przez Pełnomocnika z udziałem 2 przedstawicieli Rady Pożytku 
ze strony organizacji pozarządowych oraz Naczelników i przedstawicieli Wydziałów: Kształtowania
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Środowiska, Kultury, Edukacji i Sportu, Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

9. Łącznie 10 osób z 9 organizacji pozarządowych wniosło 30 propozycji/uwag w trakcie I etapu konsultacji 
Programu, w tym część uwag odnosiła się do zgłoszonych potrzeb finansowych organizacji.

10. W dniu 7.09.2018r. opublikowano na stronie www.katowice.eu/ngo i przesłano drogą elektroniczną 
do organizacji pozarządowych projekt Programu oraz zestawienie wszystkich 
uwag/wniosków/propozycji wniesionych przez organizacje w trakcie I etapu konsultacji wraz 
z informacją dotyczącą uwzględnionych lub nieuwzględnionych propozycji zawierającą uzasadnienie.

11. W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje przygotowano projekt Programu, 
który w okresie od dnia 8.09.2018 r. do dnia 21.09.2018 r. podlegał konsultacjom zgodnie z Uchwałą 
nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów 
prawa miejscowego.

12. W trakcie konsultacji, o których mowa w ust. 11, organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych nowych 
uwag/propozycji do projektu Programu.

13. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 12 września br. 
wydała pozytywną opinię do projektu Programu.

14. Wyniki konsultacji społecznych opublikowano na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta 
Katowice na portalu miejskim Katowice.eu.

Przyjęty przez Radę Miasta Katowice Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na 2019 rok był podstawą do ogłoszenia otwartych konkursów ofert pod koniec 2018 roku na realizację 
zadań publicznych z zakresu polityki społecznej, upowszechniania sportu i turystyki, z zakresu kultury oraz 
edukacji. Łącznie na podstawie ww. uchwały ogłoszono 32 otwartych konkursy ofert.
Poza tym współpracę finansową realizowano w trybie tzw. małych grantów, o którym mowa w art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie zlecano ww. zadania publiczne oraz 
dodatkowo zadania w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt.
W 2019 roku instytucja Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek finansowo 
wspierała organizacje pozarządowe w ramach programu MikroGranty oraz Muzykogranty.
Współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi kontynuował również Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach, a zakres zleconych przez nich zadań obejmował pomoc społeczną i działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. REALIZATORZY PROGRAMU

Realizatorami współpracy z organizacjami pozarządowymi ze strony miasta Katowice w 2019 roku byli:

1) Wydział Budynków i Dróg,
2) Wydział Edukacji i Sportu,
3) Wydział Kształtowania Środowiska,
4) Wydział Kultury,
5) Wydział Polityki Społecznej wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
6) Wydział Promocji,
7) Wydział Obsługi Inwestorów,
8) Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,
9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
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II. WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA 
KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK.

Tabela 1. Wydatki 2019 w podziale na poszczególnych realizatorów Programu.

Realizatorzy Programu w 2019 roku Wydatki na dzień 
31.12.2019

udział % w całości 
wydatków

Wydział Polityki Społecznej 19 859 308,71 43,27%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 881 887,99 4,10%
Wydział Kultury 1 212 533,81 2,64%
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. 
Krystyny Bochenek 3 416 874,49 7,45%

Wydział Edukacji i Sportu 19 410 819,37 42,30%
Wydział Kształtowania Środowiska 108 803,62 0,24%
Razem 45 890 227,99 100,00%

Wykres 1. Wydatki 2019 w podziale na poszczególnych realizatorów Programu
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Tabela 2. Wydatki 2019 w podziale na zadania publiczne wyszczególnione w Programie.

Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom 
pozarządowym w 2019 roku

Wydatki na dzień 
31.12.2019

udział % 
w całości 

wydatków

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób 10 468 012,69 22,81%

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 4 983 288,95 10,86%

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie 
świadomości prawnej społeczeństwa 380 835,08 0,83%

integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób 
represjonowanych 741 293,77 1,61%

ochrona i promocja zdrowia 157 370,00 0,34%

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 694 091,30 1,51%

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 3 815 136,64 8,31%

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej w ramach zaspakajania potrzeb 
kulturalnych mieszkańców Miasta oraz realizacji zadań własnych 
gminy i powiatu

4 629 408,30 10,09%

kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja 19 287 639,37 42,03%

ekologia i ochrona środowiska 108 803,62 0,24%

edukacja, oświata i wychowanie 123 180,00 0,27%

promocja i organizacja wolontariatu 39 977,22 0,09%

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 104 365,00 0,23%

prowadzenie centrum organizacji pozarządowych 252 145,00 0,55%

działalność charytatywna 50 000,00 0,11%

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka 54 681,05 0,12%

Razem 45 890 227,99 100,00%
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Wykres 2. Wydatki 2019 w podziale na zadania publiczne.

W ramach wydatków za 2019 rok na kwotę 45 890 227,99 zł (w tym wydatki w ramach dotacji 
wyniosły 40 486 855,51 zł, a wydatki w pozostałych trybach -  5 403 372,48 zł) organizacje pozarządowe 
zrealizowały 705 projektów.
Dla porównania w 2018 roku wydatki wyniosły 39 427 810,37 zł, w 2017 roku - 36 519 999,56 zł, w 2016 
roku - 34 713 505,17 zł, natomiast w 2015 roku - 28 964 025,22 zł.

Szczegółowa informacja o wykorzystaniu środków finansowych z budżetu miasta Katowice 
na poszczególne zadania w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. z podziałem na nazwę zadania 
publicznego, nazwę organizacji, nazwę projektu, termin realizacji umowy, klasyfikacji budżetowej, środków 
przyznanych i wykorzystanych przez daną organizację jest dostępna na stronie internetowej 
Katowice.eu/ngo w zakładce Sprawozdania.
Informacja finansowa w powyższym zakresie została przesłana drogą elektroniczną Powiatowej Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji w dniu 04.03.2020r.
Ten sposób prezentowania szczegółowych wydatków na realizację Programu za dany rok wynika z wniosku 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji wniesionego w 2017 roku.

Dane liczbowe ogólne za lata 2010-2019 dotyczące między innymi współpracy finansowej ujęto 
w Części VI. Sprawozdania w tabeli OCENA EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2019 ROKU.
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III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2019 
ROKU

W okresie sprawozdawczym realizatorzy Programu współpracowali w sferze pozafinansowej 
z organizacjami pozarządowymi poprzez niżej wymienione działania:

1. Prowadzono serwis informacyjny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice 
(www.katowice.eu/ngo) poświęcony organizacjom pozarządowym

Strona Katowice.eu/ngo zarządzana jest przez Referat Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji 
Pozarządowych, gdzie publikowane są:
1) informacje dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczące organizacji 

pozarządowych, w tym uchwały i zarządzenia wykonawcze Prezydenta regulujące różne procedury 
dotyczące organizacji,

2) ogłoszenia/komunikaty przygotowywane przez Realizatorów Programu dotyczące np. ogłaszanych 
konkursów na realizację zadań publicznych, wolnych środkóow trybie „małych grantów", 
zaproszenia na spotkania zespołów doradczych itp.

3) informacje przesłane z organizacji pozarządowych (publikowane w zakładce Aktualności), celem 
popularyzowania i promocji ich działań.

2. Prowadzono kalendarz wydarzeń dotyczących przedsięwzięć planowanych przez organizacje 
pozarządowe w oparciu o nadesłane informacje.

Kalendarz wydarzeń prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej w oparciu o informacje przesłane przez 
poszczególne wydziału Urzędu Miasta Katowice (kalendarium publikowane jest w informatorze dla 
mieszkańców).

3. Celem popularyzowania i promocji działań organizacji pozarządowych publikowano informacj'e w tym 
zakresie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych, między innymi:

1) na stronie głównej Katowice.eu,
2) na portalu Facebook „Katowice - oficjalny profil miasta",
3) na portalu Twitter, w biuletynie prasowym oraz newsletterze dla mieszkańców,
4) na portalu Facebook na profilu Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
5) w zakładce "Ekologia" celem propagowania akcji i działań podejmowanych przez poszczególne 

Fundacje lub Stowarzyszenia.

4. Wszystkie informacj'e zamieszczone na stronie internetowej* www.katowice.eu/ngo przesyłano 
regularnie newsletterem do organizacji pozarządowych.

W zależności od ilości nadesłanych przez organizacje informacji oraz bieżących spraw związanych 
z realizacją Programu, co najmniej raz na tydzień, rozsyłano pocztą elektroniczną z biura Pełnomocnika 
Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych newsletter uwzględniający wydarzenia w organizacjach 
pozarządowych oraz informacje kierowane z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Katowice 
do organizacji o planowanych spotkaniach, czy dotyczące zmiany w przepisach prawnych itp.

5. Promowano działalność organizacji pozarządowych w bezpłatnym informatorze miejskim „Nasze 
Katowice", w Biuletynie informacyjnym Urzędu Miasta Katowice dedykowanym dziennikarzom oraz 
Biuletynie Informacyjnym Mieszkańca Katowic -  realizator: Wydział Komunikacji Społecznej

Artykuły dotyczące działań organizacji pozarządowych publikowane w bezpłatnym miesięczniku Nasze 
Katowice -  przykłady:
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Styczeń 2019
-  Orszak Trzech Króli, s. 2
-  Wigilia Dla Samotnych, s. 2
-  Nagroda Im. Józefa Kocurka Za Działalność Społeczną, s. 14
-  WOŚP zagra po raz 27, s. 15 
Luty 2019
-  Inicjatywa Lokalna, s. 2
-  Nagroda im. Józefa Kocurka - w tym roku dla Hufca ZHP Katowice, s. 3
-  Kalendarz Trzech Religii, s. 5
-  Sportowe Love na Zawodziu, s. 24 
Marzec 2019
-  Fundacja Laurentius - najstarsza mieszkanka Katowic skończyła 107 lat!, s. 2
-  Silesia Adventure Sport - Miejski Rajd Przygodowy w Katowicach, s. 7
-  Damy Radę -  kolejny bieg w Dolinie Trzech Stawów -  Stowarzyszenie Mocni Razem, s. 24 
Kwiecień 2019
-  Sprzątamy Dzielnice 2019 - Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, s. 6
-  Śniadanie Wielkanocne Dla Samotnych, s. 7
-  Jeżeli jesteś ofiarą przemocy— możemy Ci pomóc, Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. 

Marii Niepokalanej, Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina" przy Parafii Ewangelicko- 
Augsburskiej w Katowicach s. 8

-  cykl popołudniowych biegów na orientację „Parki i lasy Katowic" - Silesia Adventure Sport, s. 13 
Maj 2019
-  Ważne Miejsce w Katowicach Zaprasza -  s. 9 
Czerwiec 2019
-  Nowe Działania Społeczne w Katowicach; Prezydent realizuje swoje zapowiedzi, s. 4
-  XII Art Naif Festiwal, s. 17
-  V Bieg im. Janusza Sidły, s. 24
-  Lipiec 2019
-  Sprzątamy Dzielnice - Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, s. 7
-  FUNDACJA „JESTEŚMY DLA WAS", s. 9 
Wrzesień 2019
-  Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, s. 3
-  Święto Katowickich Organizacji Pozarządowych, s. 6
-  Chcesz żyć bardziej eko w Katowicach? Zapisz się na warsztaty ekologiczne, Stowarzyszenie Wolnej 

Herbaty, s. 7
-  Okulary dla Afryki, s. 7
-  Centrum Animacji Młodzieżowej „Kotłownia", s. 15 
Październik 2019
-  Katowicki Dom Aniołów Stróżów ma już 25 lat! S. 15 
Listopad 2019
-  Akcja „Rower pomaga", s. 1
-  XXXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej, s. 12
-  Katowice Wieczorową Porą, s. 24 
Grudzień 2019
-  Metropolitalna Wigilia dla Samotnych w Katowicach, s. 11
-  „Złota rączka" dla katowickich seniorów, s. 11
-  I Mroźny Hubertus
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6. Promowano działalność organizacji pozarządowych w ramach programów informacyjno- 
telewizyjnych (interaktywna telewizja Com TV - relacje zamieszczane na stronach 
www.katowicetv.eu) -  realizator: Wydział Promocji.

Wykaz promowanych wydarzeń:
-  Orszak Trzech Króli
-  Mistrzostwa Polski w Zimowym Pływaniu
-  Puchar Silesia w pływaniu
-  Kino na Kole
-  Dzień kota w katowickim schronisku
-  X Gala Jubileuszowa Mistrzów Harcerstwa
-  X Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne
-  Bieg "Damy Radę"
-  Światowy Dzień Wody
-  2. edycja #LOOK na osiedlu Witosa
-  VII Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
-  Żółty Marsz Nadziei
-  XXVI Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfantego
-  Turniej o Czarny Kamień Śląskiego Klubu Curlingowego
-  Bieg "Oko w Oko z Rakiem"
-  Powstanie Centrum Usług Społecznościowych
-  VII Wielka Zabawa Rodzinna i finał Wielkiej Ligi Czytelników
-  Bieg z Flagą
-  Korowód Studentów podczas "Juwenalia Śląskie"
-  Festiwal Biegowy im. Jerzego Kukuczki
-  Leśny piknik „Ekoodpowiedzialnie"
-  61. Zlot TKKF
-  XII Art Naif Festiwal
-  Dni Szopienic
-  „Katowice -  Ostrawa na kole" - rekreacyjny przejazd rowerowy
-  Z Rynku do Rynku 2019 - rekreacyjny przejazd rowerowy na trasie Katowice-Kraków
-  V Bieg im. Janusza Sidły
-  XIII Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Katowic
-  "Jak nie czytam jak czytam" happening czytelniczy
-  Charytatywny Parkrun w Parku Kościuszki
-  Dni Brynowa i Starej Ligoty
-  Turniej Piłkarski Copa America Katowice 2019
-  XI turniej Streetball 3x3 w SP27
-  Złombol 2019
-  Wakacyjne rozgrywki szachowe
-  Letnie Kino Osiedlowe na Witosa
-  Bieg dla NIEzwykłego bohatera
-  Bieg dookoła Bogucic
-  Gra miejska "Wkręć się w Kato!"
-  X Puchar Śląska we wrotkarstwie szybkim
-  Śląski Puchar Sportu Flyball Katowice 2019
-  Muzyka Marzeń na Zadolu
-  Art Jarmark
-  Katowice Business Run 2019
-  Festiwal Organizacji Pozarządowych
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-  Dni Energii Miasta Katowice
-  Akcja "Pola Nadziei"
-  Biegiem Po Zdrowie
-  Bieg Zdążyć Przed Rakiem
-  Jarmark w Nikiszowcu

7. Prowadzono działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wspólnych przedsięwzięć 
miasta i organizacji pozarządowych:

Zadanie realizowali wszyscy realizatorzy Programu w ramach bieżącej działalności poprzez stronę 
internetową Katowice.eu, w zakładce „Organizacje pozarządowe", poprzez własne strony internetowe 
(MOPS Katowice i instytucja kultury Katowice -  Miasto Ogrodów), portal społecznościowy Facebook 
(Katowice-oficjalny profil miasta, profil Pełnomocnika Prezydenta ds. NGO, profil IK-MO), newsletter, 
Instagram, Twitter, w gazecie „Nasze Katowice", w cotygodniowym biuletynie dla dziennikarzy i dla 
mieszkańców (biuletyn przygotowuje i przesyła W. Komunikacji Społecznej w oparciu o materiały 
poszczególnych Realizatorów Programu).

1) Wykaz wydarzeń/happeningów współorganizowanych i wspieranych przez Wydział Promocji:

Lp. Nazwa organizatora Nazwa wydarzenia
1 Grupa Nieformalna De Umbra Nazywam się Miliard
2 Stowarzyszenie Gaja Światowy Dzień Wody
3 Hospicjum Św. Franciszka w Katowicach Żółty Marsz Nadziei 2019
4 Fundacja Aleja Gwiazd Aleja gwiazd "Siatkarski festyn rodzinny"
5 Fundacja Inicjatyw Akademickich UŚ PAIDEIA Korowód podczas Juwenalia Śląskie 2019
6 Stowarzyszenie "Wielka Liga" Korowód Książkowych Postaci
7 Polski Związek Piłki Siatkowej Siatkarska Liga Narodów
8 Fundacja "Cała Naprzód" 1st Wizz Air Katowice Marathon
9 Stowarzyszenie Jarmark Kultury Wiosenna wyprzedaż z szafy
10 Stowarzyszenie Jarmark Kultury V Śląski Festiwal Piwa
11 Fundacja DKMS Dzień Dawcy Szpiku z PEKAO S.A.

2) Wydział Kształtowania Środowiska promował projekty: „SprzątaMy Dzielnice druga edycja", 
„Przyrodnicze Katowice" oraz „Rzuć oko na Maroko i Trzy Stawy. Ptasia wiosna w Katowicach!".

3) Na stronie internetowej MOPS w aktualnościach umieszczono informację o dniach otwartych 
organizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Gliwickiej 74. Dodatkowo 
przekazano informacje o dniach otwartych do zamieszczenia na stronie internetowej UM Katowice 
oraz wolnych miejscach w ŚDS Gliwicka do Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Katowice.

8. Organizowano spotkania organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice w celu 
zebrania opinii i wniosków, co do stanu współpracy, a w szczególności realizacji Programu oraz 
wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności

1) Bieżące informacje odnośnie działań miasta Katowice w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi przekazywano na comiesięcznych spotkaniach Zespołu doradczego ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi (pierwsza środa miesiąca, godz. 15.00, za wyjątkiem przerwy
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wakacyjnej lipiec-sierpień); ponadto informacje przekazywano na spotkaniach pozostałych zespołów 
doradczych.

2) W listopadzie 2019 r. zorganizowano konsultacje branżowe dla organizacji w związku z planowanym 
ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na zadania publiczne planowane do realizacji w 2019 r.; 
terminy spotkań:
-  27 listopada (dwa spotkania) -  spotkanie doradcze ds. osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym osób uzależnionych oraz spotkanie zespołu doradczego ds. opieki nad dzieckiem 
i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-  28 listopada - zespół doradczy ds. zdrowia, pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, 
zaburzonym psychicznie i ich rodzinom,

-  3 grudnia - spotkanie branżowe dla organizacji działających w dziedzinie sportu i turystyki,
-  5 grudnia - konsultacje branżowe dla organizacji działających w zakresie kultury.

3) W każdym roku organizowane są spotkania władz miasta z organizacjami pozarządowymi celem 
podsumowania współpracy miasta Katowice za dany rok.

18 grudnia 2019 r. w instytucji kultury Katowice - Miasto Ogrodów, w imieniu Prezydenta Miasta 
Katowice, Pan Jerzy Woźniak Wiceprezydent Miasta Katowice spotkał się z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów trzeciego sektora, osobami nominowanymi do nagrody 
im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej, aktywnymi mieszkańcami naszego Miasta 
i wolontariuszami.

Wraz z nim udział w spotkaniu wziął Pan Maciej Biskupski -  Przewodniczący Rady Miasta Katowice, 
Pani Dorota Kocurek - Poznańska -  córka śp. Józefa Kocurka Wiceprezydenta Miasta Katowice, radni 
Rady Miasta Katowice, naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek miejskich i pracownicy realizujący 
zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele Rady Seniorów Miasta 
Katowice i Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

Głównym punktem programu spotkania było wręczenie przez Prezydenta po raz ósmy Nagrody im. 
Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem na 
rzecz mieszkańców naszego miasta.
Nagroda, której patronuje tak wybitna postać jak Józef Kocurek, jest wyjątkowym wyróżnieniem. 
Uzmysławia jaką wartością jest zaangażowanie w sprawy społeczne, chęć niesienia pomocy ludziom 
i czynienia otaczającego świata bardziej przyjaznym i piękniejszym.

W niniejszym konkursie do nagrody nominowano 19 kandydatów:
-  Dietmar Brehmer - założyciel Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, które prowadzi 

działalność na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych społecznie
-  Maria Danielska - prezes Stowarzyszenia „Kolonia Mościckiego" - pomysłodawca, organizatorka 

i koordynatorka licznych projektów, m.in. sześciu edycji Dni Szwedzkich w Katowicach
-  Anna Grochowicz - aktywnie propaguje wśród społeczności szkolnej i lokalnej postać absolwenta 

szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach -  Pana Jerzego Kukuczki
-  Aleksandra Koniarek - organizuje pomoc dla ubogich: przygotowuje paczki świąteczne 

dla potrzebujących, współorganizuje śniadanko wielkanocne oraz wigilie dla samotnych w Parafii 
św. Antoniego w Katowicach,

-  Jarosław Kopciuch - Prezes Silesia Rebels - drużyny Futbolu Amerykańskiego, pomysłodawca Toru 
Saneczkowego w Parku Kościuszki

-  Marek Kościelny -  aktywnie angażuje się w pomoc przedszkolom na Osiedlu Witosa oraz 
współorganizuje lokalne cykliczne wydarzenia

-  Adam Łęski - Prezes Stowarzyszenia Współpracy i Przyjaźni Katowice -  Miszkolc, autor wielu 
inicjatyw i projektów dla mieszkańców Katowic
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-  Beata Mitko - Współzałożycielka Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca, od wielu lat 
aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego

-  Ignacy Walenty Nendza - alpinista, grotołaz, przewodnik górski i działacz harcerski, aktywny 
działacz na rzecz dzieci i młodzieży oraz środowiska osób związanych z górami

-  Hanna Odorkiewicz -  Sikocińska od 32 lat pracuje w domowym hospicjum św. Franciszka 
w Katowicach zapewniając profesjonalną opiekę lekarską jako wolontariuszka,

-  Ks. dr Adam Palion - przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej i dialogu 
Międzyreligijnego w Katowicach, kapelan stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych SPES

-  Grzegorz Płonka - muzyk, pisarz, dziennikarz, społecznik, popularyzator kultury śląskiej oraz historii 
Panewnik i Ligoty, w twórczości muzycznej popularyzuje śląską pieśń ludową

-  Regina Pogoda - prezes Klubu Seniora przy ul. Hetmańskiej 1 w Katowicach, współpracuje 
z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy jakości życia osób 
starszych i niepełnosprawnych

-  Anna Rehlich - współzałożycielka i Prezes Klubu Hokeja Na Lodzie Kobiet „Kojotki" Naprzód Janów 
Katowice -  pierwszego w Polsce klubu hokejowego skupiającego się wyłącznie na szkoleniu 
dziewcząt w zakresie jazdy na łyżwach oraz gry w hokeja na lodzie.

-  Karol Rusecki - społecznik, były sportowiec i sędzia sportowy, zapalony miłośnik historii Katowic, 
współzałożyciel Stowarzyszenia Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca -  Józefowca 
„REVITA".

-  Mikołaj Rykowski -  prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, inicjator i organizator wydarzeń o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym 
Wigilia oraz Wielkanoc dla Samotnych.

-  Spółdzielnia Socjalna Honolulu -  prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, 
w szczególności osób dotkniętych niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie, praktyki, staże, 
szkolenia oraz wizyty studyjne.

-  Ewa Stebel - współzałożycielka Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca oraz 
założycielka Klubu Seniora w Dąbrówce Małej, corocznie współorganizuje festyny „Dni Dąbrówki 
Małej" oraz „Dzień Dziecka".

-  Roman Warzecha - Prezes Zarządu Głównego śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, od 60 lat czynny 
śpiewak chórzysta, animator życia kulturalnego

Za zaangażowanie, wysiłek oraz efekty działań na rzecz lokalnej społeczności wręczono listy 
gratulacyjne Prezydenta Miasta Katowice wszystkim nominowanym do Nagrody

W 2019 roku laureatem Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej został Pan 
Ignacy Walenty Nendza - katowiczanin od urodzenia, działacz harcerski i prawdziwy człowiek gór. 
Fragment laudacji:
Wieloletni instruktor Polskiego Związku Alpinizmu działacz Klubu Wysokogórskiego w Katowicach 
i współzałożyciel Harcerskiego Klubu Taternickiego, uczestnik wypraw himalajskich w latach 70 i 80. 
Urodził się i wychował na katowickim Wełnowcu. W wieku 12 lat wstąpił do Związku Harcerstwa 
Polskiego, gdzie pełnił różne funkcje -  od drużynowego do zastępcy komendanta hufca. Obecnie działa 
w Komisjach Historycznych Hufca ZHP Katowice i Chorągwi Śląskiej oraz w Harcerskim Klubie 
Taternickim.
W dzieciństwie, poznał Jerzego Kukuczkę, mieszkającego w ościennej dzielnicy Bogucice. Ich losy splotły 
się w późniejszym czasie, ponieważ przez 7 lat pracowali w tym samym zakładzie pracy, a przede 
wszystkim rozwijali swoją pasję wspinania się po górach i działali w Katowickim Klubie Wysokogórskim. 
Jego działalność społeczna jest ściśle związana z Hufcem Katowice im. Bohaterów Wieży 
Spadochronowej oraz z Klubem Wysokogórskim w Katowicach.
Za działalność na rzecz dzieci i młodzieży, a także środowiska ludzi związanych z górami był wielokrotnie 
odznaczany.
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W XXI wieku, czasie wszechobecnej informatyzacji, obok jej wspaniałych możliwości, pojawiają się 
nowe zagrożenia, które są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży. Intensywne przebywanie, 
zwłaszcza młodego człowieka w wirtualnym świecie rodzi bardzo poważne zagrożenia i powikłania w 
jego rozwoju psychofizycznym. Dlatego tak ważni są pasjonaci, którzy pomagają młodym -  poprzez 
zaciekawienie ich realnym światem, przyrodą, wysiłkiem fizycznym, prawdziwą przyjaźnią.
Pan Ignacy Walenty Nendza budzi i rozwija pasję do gór wśród młodzieży, jest dla nich świadkiem 
wielkiej historii polskiego himalaizmu, a przez to autorytetem i przewodnikiem, dlatego komisja 
konkursowa postanowiła zarekomendować go do tegorocznej nagrody im. Józefa Kocurka, a Prezydent 
zatwierdził kandydaturę Pana Nendzy i przyznał mu nagrodę.
W ramach ogłoszonego konkursu Prezydent przyznał również 4 wyróżnienia:
-  Hanna Odorkiewicz -  Sikocińska -  za bycie wzorem lekarskich cnót, a zwłaszcza za wielkie serce 

oddawane w trudach codzienności osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.
-  Ks. dr Adam Palion -  za działalność społeczną, charytatywną i ekumeniczną na rzecz pokoju, 

tolerancji, integracji i dialogu międzyludzkiego.
-  Dietmar Brehmer -  za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz osób wykluczonych 

społecznie, a w szczególności osób bezdomnych.
-  Spółdzielnia Socjalna Honolulu -  za działalność na rzecz integracji i aktywności zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami, w tym za popularyzację ich zatrudniania na rynku gastronomii.

Spotkanie było też okazją, by wręczyć szczególne podziękowania aktywnym mieszkańcom naszego 
miasta:

• KATOobywatelom roku 2019:
-  Elżbieta Dąbrowska - Seweryn - KATOobywatel ROKU w kategorii "porządkowanie miasta"
-  Marcin Zawadzki - KATOobywatel ROKU w kategorii "naprawianie miasta"
-  Tomasz Kuczyński - KATOobywatel ROKU w kategorii "zazielenianie miasta"

• czterem osobom, które wykazały się szczególną aktywnością, zaangażowaniem, otwartością, 
kreatywnością i pasją przy realizacji projektów w ramach współpracy z Wydziałem Obsługi 
Inwestorów, a realizowane przez nich działania pobudzają przedsiębiorczość wśród mieszkańców 
Katowic oraz są inspiracją do tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań:
-  Dominik Koziarski - LitlleBit Academy
-  Daria Domaradzka -  Guzik - Fundacja Class Ladies
-  Bob Kamiński - Fajna Spółdzielnia Socjalna
-  Bartłomiej Glac - Fundacja Gruba IT

• dwóm przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich szczególne zaangażowanie w życie 
kulturalne Katowic oraz promocję naszego miasta na arenie międzyregionalnej oraz 
międzynarodowej:
-  Renata Rak -  prezes Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników Folkloru
-  Andrzej Dawidowski - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

Spotkania zakończył występ artystyczny zespołu Gospel Sound, który powstał w 2011 roku, a od 2015 
działa w ramach Stowarzyszenia Gospel Bez Granic.

9. Konsultowano proj'ekty uchwał Rady Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, między 
innymi z zakresu polityki społecznej, w tym:

1) Jednym z ważniejszych programów funkcjonujących w mieście Katowice jest corocznie konsultowany 
i uchwalany przez Radę Miasta Katowice program współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi.
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W ramach dobrych praktyk i wzmacniania dialogu z organizacjami pozarządowymi w każdym roku 
Wydział Polityki Społecznej zaprasza podmioty 3 sektora do aktywnego udziału w konsultacjach, które 
są rozłożone w czasie i prowadzone są w różnych formach (spotkania konsultacyjne, szerokie 
informowanie poprzez Platformę Konsultacji Społecznych, stronę internetową, Facebook, newsletter, 
dyskusje na posiedzeniach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, spotkania 
branżowych zespołów doradczych).

Konsultacje są każdorazowo podzielone na dwa etapy:

-  I etap - to czas zgłaszania uwag/propozycji z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji (w 2019 
roku I etap rozpoczął się 17 kwietnia i trwał do 31 maja, a propozycje można było zgłaszać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, Platformy Konsultacji Społecznych, w trakcie spotkań 
Zespołów doradczo-inicjatywnych);

-  informacje o pracach nad projektem Programu przekazano za pośrednictwem portalu miejskiego - 
Katowice.eu, zakładki Platforma Konsultacji Społecznych, strony internetowej 
www.katowice.eu/ngo, portalu społecznościowego Facebook, poczty elektronicznej -  newslettera 
do organizacji pozarządowych w dniach 18.04, 26.04, 02.05, 24.05, 28.05; profilu ogólnopolskiego 
ngo.pl (18.04), na spotkaniach Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w dniach 17.04 i 15.05r. oraz na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 
Katowicach w dniu 08.05;

-  łącznie 8 osób z 7 organizacji pozarządowych wniosło 15 propozycji/uwag w trakcie I etapu 
konsultacji Programu, w tym część uwag odnosiła się do zgłoszonych potrzeb finansowych 
organizacji;

-  wszystkie propozycje/uwagi organizacji przekazano do rozpatrzenia poszczególnym realizatorom 
Programu celem rozpatrzenia, czy zasięgnięcia opinii, gdyż cześć uwag odnosiła się nie do treści 
samego Programu, ale do jego realizacji;

-  zbiorcze zestawienie propozycji/uwag do Programu zostało przedstawione przez Pełnomocnika 
na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 12.06 oraz 
w dniu 17.07. Informacje te opublikowano również 10.07 na Platformie Konsultacji Społecznych 
pod wątkiem dotyczącym I etapu prowadzonych konsultacji Programu;

-  po dyskusji w dniu 17.07.2019r., na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 26.07.2019r. odbyło się dodatkowe spotkanie robocze w 
sprawie wybranych zadań zgłoszonych do projektu Programu w zakresie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz edukacji antydyskryminacyjnej, udział w którym wzięli zainteresowani tematem 
Członkowie Rady, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Edukacji i 
Sportu;

-  zbiorcze zestawienie propozycji/uwag do Programu wraz ze zaktualizowanym planem konsultacji 
Programu oraz notatkę z dyskusji Rady nad Programem z dnia 17.07, która stanowiła podstawę 
dalszej dyskusji roboczej w dniu 26.07, opublikowano w dniu 09.08 na stronie katowice.eu/ngo w 
zakładce Konsultacje programu 2020; zaktualizowany plan konsultacji oraz notatkę z dyskusji z dnia 
17.07 opublikowano również na Platformie Konsultacji Społecznych pod wątkiem dotyczącym I 
etapu prowadzonych konsultacji Programu;

-  II etap to konsultacje wynikające z uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 
2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku 
Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego;

-  W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje przygotowano projekt Programu 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, który w okresie od dnia 
05.09 do dnia 18.09 podlegał konsultacjom zgodnie z powyższą uchwałą;

-  w trakcie tych konsultacji 4 organizacje pozarządowe wniosły 4 uwagi, w tym 1 uwagę dotyczącą 
edukacji antydyskryminacyjnej uznano za niezasadną, gdyż to zadanie publiczne jest już
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realizowane w ramach Programu, pozostałe 2 uwagi uwzględniono częściowo, a 1 nie 
uwzględniono.
uwagi uwzględnione częściowo: zadanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na rzecz 
osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz kursy samoobrony dla młodzieży szkół 
ponadpodstawowych będą realizowane w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 2020 rok;
uwaga nieuwzględniona: nie usunięto zapisu o festynach środowiskowych w ramach zadań 
Wydziału Kultury, gdyż festyny środowiskowe umożliwiają korzystanie z oferty kulturalnej w danym 
środowisku lokalnym.

-  Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 
11.09.2019r. wydała pozytywną opinię do projektu Programu.

-  każdorazowo szczegółowy przebieg konsultacji nad projektem Programu jest opisany w jego treści 
zgodnie z wymogami art. 5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

-  dodatkowo wyniki konsultacji społecznych publikowane są na Platformie Konsultacji Społecznych 
na portalu miejskim Katowice.eu.

Przejrzystość konsultacji oraz raportowanie ich przebiegu wzmacnia zaufanie i wspomaga 
komunikację z organizacjami pozarządowymi.

2) W 2019 roku przeprowadzono 41 konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 
miejscowego i pozostałych projektów uchwał ważnych ze względu na społecznych aspekt sprawy, 
poprzez Platformę Konsultacji Społecznych.

Konsultacje prowadzono w trybie określonym uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 
30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności 
Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Duże zainteresowanie wśród organizacji pozarządowych wzbudził konsultowany w styczniu 2019r. 
projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach: 
liczba zgłoszonych uwag w trakcie konsultacji: 17, w tym 2 uwagi uwzględnione lub częściowo 
uwzględnione.

10. Udostępniano organizacjom pozarządowym materiały promujące Miasto Katowice:

1) Wydział Promocji udostępnił materiały dla następujących organizacji i grup nieformalnych:
-  Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych, Łukasz Trybuś, Mariusz Klimowicz
-  Fundacja Gaudette
-  Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe Akademia Tenisa Katarzyny Pyka
-  UKS SP27 Katowice
-  Klub Młodzieżowy „Wysoki Zamek"
-  Stowarzyszenie „Unikat"
-  ROAN Fight Club Katowice
-  Silesian Boars Disc Golf Club
-  Śląski Szkolny Związek Sportowy
-  Stowarzyszenie Przyjaciół Parku Śląskiego
-  Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia"
-  Fundacja „Nasze Murcki"
-  Fundacja Sportowe Katowice
-  Oddział Górny Śląsk Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią
-  Ochotnicza Straż Pożarna Katowice-Zarzecze
-  Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem

Id: DE5400AC-46A3-40EC-B8B7-D6AF7EC1A1E2. Podpisany Strona 16



-  Stowarzyszenie Od Serca
-  Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Mocni Razem"
-  Baseballowy Klub Sportowy Rawa Katowice
-  Silesia Adventure Sport
-  Śląski Związek Szachowy
-  Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb
-  Fundacja „Oko w oko z rakiem"
-  Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego Silesia Rebels
-  Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice
-  Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Wagabunda" w Katowicach
-  Towarzystwo Sportowe Reprezentacja Śląskiej Ligi Górniczej Katowice
-  Stowarzyszenie „Unikat"
-  Związek Harcerstwa Polskiego
-  XIII Szczep Harcerski „Zośka"
-  Uczniowski Klub Łyżwiarski SPIN Katowice
-  Stowarzyszenie „Razem dla Nikiszowca"
-  Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
-  Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
-  Górnośląski Klub Sportowy „Murcki"
-  MK Team Events
-  Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości
-  Katowicki Klub Morsów „Arktyka"
-  Śląski Klub Curlingowy
-  SKNR „Rachmistrz" UE Katowice
-  ZUKS GKS Katowice
-  Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej Polskie Towarzystwo Geograficzne
-  Śląska Liga Górnicza
-  KS AZS AWF Katowice
-  Studenckie Koło Naukowe „Mater-Tech"
-  Zapaśniczy Klub Sportowy „Tytan-92"
-  Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Małej
-  Ochotnicza Straż Pożarna Kostuchna
-  Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
-  UKS Szopienice
-  UKS Katowice
-  UKS Źródełko
-  Stowarzyszenie dla Szopienic
-  Stowarzyszenie Fami.Lock
-  Stowarzyszenie Silesia Skating
-  Hufiec ZHP Katowice
-  AZS Silesia Rebels
-  Katolicka Federacja Sportów Amatorskich
-  UKS '4' Katowice
-  Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego
-  I Szczep ZHP im. Obrońców Katowic
-  Stowarzyszenie Najduch Dojo
-  Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz"
-  Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
-  Fundacja Szczyt Kultury

Id: DE5400AC-46A3-40EC-B8B7-D6AF7EC1A1E2. Podpisany Strona 17



-  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej
-  Fundacja Poland Business Run
-  Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrówki Małej i Burowca
-  UKS Carramba
-  Fundacja „Szansa dla Niewidomych"
-  Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży
-  Klub Sportowy „06 Kleofas - Katowice"
-  UKS Kukułki
-  Śląski Szkolny Związek Sportowy
-  Stowarzyszenie Sportowe Skate PTG
-  Fundacja Wspierania Szachów na Górnym Śląsku
-  Fundacja „Format T"
-  Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno -  Artystycznych „Amadeusz"
-  Stowarzyszenie „Power of Soul"
-  Stowarzyszenie Archiwistów Samorządowych
-  Stowarzyszenie Szyb Kultury
-  Centrum Społecznościowe Nasze Załęże

2) Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień przekazywał gadżety promujące 
Miasto Katowice i Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii,

3) Wydział Kształtowania Środowiska udostępnił na wniosek organizacjom materiały promujące Miasto 
Katowice, a w szczególności związane z Eko Łobuziakami i Systemem Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi w Katowicach,

4) dodatkowo wydziały Urzędu Miasta Katowice, które realizują zadania w ramach współpracy 
finansowej z organizacjami przekazywały im tablice informujące o fakcie współfinansowania zadania 
publicznego przez miasto Katowice.

11. Inicjowano działania aktywizujące i integrujące katowickie organizacje pozarządowe, angażowano 
do wspólnej* realizacji działań, udzielano wsparcia przy realizacji tych działań:

1) W 2019 r. kontynuowano projekt Miejska Dżungla, w który angażują się organizacje pozarządowe. 
Jego celem jest przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych, złamanie barier mentalnych 
w kontaktach z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnością, zwrócenie uwagi na bariery 
architektoniczne przeszkadzające takim osobom w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, 
przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 
przez osoby nieuprawnione.
Ważnym elementem projektu są konkursy organizowane dla uczniów katowickich szkół oraz 
prelekcje osób niepełnosprawnych, które opowiadają o swoim codzienności z niepełnosprawnością, 
o swoich pasjach i zainteresowaniach, pokazując, że osoby niepełnosprawne mają takie same 
marzenia i potrzeby jak osoby pełnosprawne.
W projekcie brały udział następujące organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Katowice, Fundacja TRANSGRESJA, Stowarzyszenie „Aktywne Życie".

2) W ramach projektu „Katowice miasto otwarte -  organizowanie społeczności lokalnej -  I etap" 
realizowanego przez Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach wsparcia 
realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi realizował następujące działania:
-  inicjatywa oddolna dotycząca udziału w Międzynarodowych Paramistrzostwach Pierwszej 

Pomocy, termin: 11-13.04.2019 r., Katowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
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-  inicjatywa oddolna dot. zorganizowania warsztatów wielkanocnych oraz spotkania 
wielkanocnego, termin: 4,18.04.2019 r., Stowarzyszenie Arteria,

-  inicjatywa oddolna dot. zorganizowania fit grillu, termin: 18.05.2019 r., Stowarzyszenie 
Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych „Unikat",

-  inicjatywa oddolna dot. organizacji warsztatów „Śląskie monidła rozmaitości powstańczych" 
termin 18.08.2019 r., Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

-  inicjatywa oddolna dot. nakręcenia krótkiego filmu ukazującego zalety wspólnego kibicowania 
osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, termin: lipiec-sierpień 2019 r., Stowarzyszenie 
Klubu Kibiców Niepełnosprawnych,

-  inicjatywa oddolna dot. organizacji wizyty studyjnej w Krakowie, mającej na celu wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie udostępniania usług i wydarzeń dla potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, termin: 26-27.09.2019 r., Fundacja Transgresji ,

-  inicjatywa oddolna dot. organizacji zabawy andrzejkowej „Na cztery fajery", termin: 28.11.2019 
r., Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki,

-  inicjatywa oddolna dot. prowadzenia warsztatów przez wolontariuszy oraz druku kalendarzy 
wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością, termin: 2,9.12.2019 r., Stowarzyszenie 
Arteria,

-  inicjatywa oddolna dot. wyjazdu osób niepełnosprawnych z asystentami do Ustronia, termin: 
14.12.2019 r., Stowarzyszenie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych.

3) W ramach inicjatywy lokalnej katowicki MOPS współpracował ze Stowarzyszeniem Fabryka 
Inicjatyw Lokalnych, które reprezentowało mieszkańców w celu realizacji zadania publicznego 
współfinansowanego z budżetu miasta Katowice pn. "Janów i Nikiszowiec zaprasza na Jarmark 
i Odpust". Termin realizacji inicjatywy: 27.06.2019 r. - 08.12.2019 r.

4) Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek wsparła pozafinansowo 
przygotowanie Warsztatów bębniarskich "Iskierkowe oko na Maroko" (w dn. 16.03) 
organizowanych przez Fundację Iskierka.

5) Festiwal Organizacji Pozarządowych to wspólne święto wszystkich organizacji działających 
w Katowicach, okazja do promocji i prezentacji działań. To także doskonała okazja dla mieszkańców, 
żeby poznać katowicki III sektor.

14 września odbył się X Festiwal Organizacji Pozarządowych w Katowicach, udział w którym wzięło 
ponad 60 organizacji.
Nad całością wydarzenia czuwał organizator wyłoniony w otwartym konkursie ofert - 
Stowarzyszenie Jarmark Kultury przy wsparciu Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji 
Pozarządowych.

W X edycji FOP wzięły udział organizacje działające w różnych sferach pożytku publicznego, m.in. 
organizacje kulturalne, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, na rzecz osób chorych, 
działające w obronie praw człowieka, praw zwierząt, organizujące pomoc dla dzieci i młodzieży 
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizacje hobbystyczne, organizacje 
senioralne, zajmujące się profilaktyką zachorowań oraz poradnictwem prawnym.

Na katowickim Rynku powstało Miasteczko Festiwalowe podzielone na 4 strefy:

-  stoiska organizacji czynne od 12.00 do 18.00, w tym również namiot informacyjny dotyczący 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice,

-  strefa animacji, podobnie jak w latach poprzednich, miejsce zabaw ruchowych, tańców 
integracyjnych i wielkoformatowych gier plenerowych,

-  scena - gdzie poza koncertami podopiecznych organizacji odbywały się będą prezentacje słowne 
i multimedialne organizacji,
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-  strefa integracji - miejsce dedykowane organizacjom, w którym mogli podyskutować, wymienić 
się doświadczeniami, wziąć udział w warsztatach rozwojowych i debacie (debata prowadzona 
przez Krzysztofa Hołyńskiego -  Członka Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Organizacji 
Pozarządowych MOST, z udziałem: Jerzego Woźniaka - Wiceprezydenta Miasta Katowice, 
Małgorzaty Moryń-Trzęsimiech - Naczelnika W. Polityki Społecznej, Agnieszki Lis - Pełnomocnika 
Prezydenta M. Katowice ds. Organizacji Pozarządowych, Anny Skrzyńskiej -  Prezesa Fundacji 
Index do Przyszłości, Krzysztofa Krausa -  Radnego Rady Miasta Katowice i przedstawiciela Rady 
Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, Waldemara Jana -  Prezesa Stowarzyszenia Fabryka 
Inicjatyw Lokalnych).

Atrakcje dla mieszkańców przygotowane przez organizacje to:
-  wielkoformatowe gry plenerowe, zabawy i animacje dla dzieci, modelowanie balonów, bańki 

mydlane i inne.
-  warsztaty tematyczne
-  stoiska gastronomiczne, kuchnia polowa
-  punkt konsultacyjny Budżetu Obywatelskiego
-  pokazy pierwszej pomocy
-  pokaz pojazdów zabytkowych
-  gra miejska
-  pokaz gry Speed stacks
-  pokaz wędkarskiego sportu rzutowego
-  porady prawne
-  warsztaty zero waste
-  prezentacja rękodzieła wykonanego przez podopiecznych organizacji
-  wymiana książkowa
-  konsultacje z zakresu promocji zdrowia i badania profilaktyczne
-  zajęcia z robotami

12. Zorganizowano kampanię „1% zostaw blisko" promującą wśród mieszkańców Katowic przekazywanie 
1% podatku dochodowego dla katowickich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Akcję „1% Zostaw Blisko" realizowała firma RAJZA we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. 
Organizacji Pozarządowych.
W ramach akcji na portalu społecznościowym Facebook prowadzono profil „1% zostaw blisko", 
na którym zamieszczano różnego rodzaju informacje kierowane do mieszkańców Katowic.
Celem akcji jest promowanie odprowadzania 1% podatku na organizacje pozarządowe mające status 
Organizacji Pożytku Publicznego, które mają siedzibę w Katowicach lub które działają na rzecz 
mieszkańców naszego miasta.

Działania w 2019 przeprowadzone w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „1% zostaw blisko" 
składały się z trzech elementów:
1) Przygotowanie graficznych materiałów wizualnych w formie obrazków i komiksu, także w wersji do 

druku, w oparciu o dotychczasową strategię komunikacji oraz spójną z wcześniejszymi odsłonami
2) Obsługa profilu Facebook w mediach społecznościowych
3) Przeprowadzenie serii 6 konkursów na profilu „1% zostaw blisko" na portalu Facebook 

Rezultaty kampanii:

Ad. 1) Seria ulotek oraz plakat łączący wizualnie elementy z ulotek. Postacie rozwijające wcześniejszą 
koncepcję „Pana Procenta", super bohatera. Stworzenie „drużyny Procenta", której „super moce" 
odpowiadają różnym obszarom aktywności społecznej i działaniom w sferze pożytku publicznego.
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Ad. 2) Regularne publikowanie treści na profilu „1% zostaw blisko" a portalu Facebook, podtrzymanie 
zainteresowania oraz zaangażowania osób śledzących ta stronę. Edukowanie w zakresie informacji 
dotyczących przekazywania 1% podatku dochodowego, utrwalanie narracji o tym, że 1% podatku warto 
przekazywać na lokalne, katowickie OPP.

Ad. 3) Przekazanie nagród dla zwycięzców 6 konkursów -  dla 6 osób przekazano bony podarunkowe 
do Empiku o wartości 100 zł każdy. Konkursy tematycznie związane były z tematem przekazywania 1% 
podatku dochodowego na rzecz lokalnych OPP.

Najważniejsze informacje dotyczące kampanii „1% zostaw blisko" publikowano na stronie 
Katowice.eu/ngo, w tym aktualny wykaz katowickich Organizacji Pożytku Publicznego, a informacje 
z Facebooka z profilu „1% zostaw blisko" udostępniano na profilu Pełnomocnika Prezydenta ds. 
Organizacji Pozarządowych, a także - te najważniejsze - na profilu „Katowice-oficjalny profil miasta".

13. Organizowano spotkania zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym w poszczególnych 
obszarach działalności pożytku publicznego:

Jedną z wielu form współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku były 
Zespoły doradcze, działające w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, tj. szeroko 
rozumiana współpraca z organizacjami pozarządowymi; pomoc społeczna - bezdomność, bezrobocie, 
opieka nad dzieckiem i rodziną, pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 
rozwiązywanie problemów uzależnień; pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym; problematyka 
zdrowotna, polityka rowerowa, ekologia i ochrona zwierząt:

1) spotkania Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi odbywały się w 
każdą pierwszą środę miesiąca, za wyjątkiem okresu wakacyjnego oraz miesiąca grudnia, kiedy 
organizowane jest doroczne spotkanie Prezydenta z organizacjami pozarządowymi (w 2019 roku 
odbyło się ono 18 grudnia),

2) w terminach 12.06 oraz 27.11 odbył się Zespół doradczy ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w czerwcu omówiono projekty zadań do realizacji w 2020 r. w ramach: Programu współpracy 
miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przedstawicieli III sektora przedstawili 
planowane działania w ramach akcji Lato; przedyskutowano temat praktycznej realizacji obowiązku 
współpracy placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Katowicach w celu stworzenia całościowego systemu oddziaływania na dziecko; 
w listopadzie omówiono zadania planowane do realizacji w 2020 r. w ramach: Programu 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi oraz Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; przedstawiono 
harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych planowanych do zlecenia 
w 2020 r. organizacjom pozarządowym; przekazano informację na temat możliwości 
odpracowywania kar przez skazanych w ramach prac społeczno-użytecznych; promowano 
rodzicielstwo zastępcze,

3) w terminach 13.06 oraz 28.11 odbył się Zespół doradczy ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym, 
niepełnosprawnym, w tym zaburzonym psychicznie i ich rodzinom
w czerwcu przedstawiono i omówiono plan konsultacji „Programu współpracy miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"; omówiono temat zaproponowany przez jedną 
z organizacji - „Rola mieszkań treningowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"; przedstawiono 
stan realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice
na lata 2014 -  2020" w 2019 roku, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi; omówiono bieżącą współpracę z organizacjami -
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Lato w mieście dla seniora oraz dodatkowe środki na „małe granty" na projekty dla osób 
z niepełnosprawnościami,
w listopadzie omówiono plan działań dla seniorów na 2020 r.; przedstawiono zadania planowane 
do realizacji w 2020 r. w ramach Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi; przedstawiono harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych planowanych do zlecenia w 2020 r. organizacjom pozarządowym; omówiono „Formy 
opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób starszych-niesamodzielnych",

4) w terminach 18.06 oraz 27.11 odbył się Zespół doradczy ds. osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym osób uzależnionych
w czerwcu przedstawiono projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. oraz projekt Programu współpracy 
miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 r., a także zaprezentowano projekt 
"FreeDOM- mieszkania treningowe dla osób bezdomnych i uzależnionych";
w listopadzie przedstawiono przyjęty przez Radę Miasta Katowice Program współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020r., przekazano informację na temat możliwości 
odpracowywania kar przez skazanych w ramach prac społeczno-użytecznych oraz zaprezentowano 
postępy realizacji projektu "FreeDOM - mieszkania treningowe dla osób bezdomnych 
i uzależnionych",

5) kontynuowano prace Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej -  z Członkami Zespołu 
uzgodniono 4 terminy spotkań w 2019 roku: 23.05, 19.09, 14.11 oraz 12.12;
Poruszana tematyka:
-  opiniowanie koncepcji, projektów budowy infrastruktury rowerowej i licznych zmian organizacji 

ruchu (np. Dolina 5 Stawów w dzielnicy Szopienice, Nowy Stadion Miejski, pochylnia przy 
Rondzie Ziętka, węzeł przesiadkowy przy ul. Jana, projektów BO2019),

-  lokalizacja stacji rowerów miejskich,
-  kwestie oznakowania infrastruktury rowerowej,
-  temat odnowienia tras rowerowych,
-  rozbudowa i rozwiązania w strefie "Tempo 30",
-  podstawowa Sieć Infrastruktury Rowerowej - realizacja,
-  standardy rowerowe Miasta Katowice -  przyjęcie nowych wytycznych G-Z Metropolii,
-  plany na kolejne lata realizacji Polityki Rowerowej Miasta Katowice.
Średnia frekwencja na spotkaniach to 15 osób, w tym przedstawiciele Rady Miasta Katowice, 
dziennikarze, projektanci oraz tradycyjna reprezentacja rowerowych NGO, aktywistów, Policji 
i Straży Miejskiej, wydziałów UM Katowice i jednostek miejskich.
W każdym z opiniowanych tematów udało nam się wypracować wspólne stanowisko zespołu 
rowerowego co do proponowanych rozwiązań infrastrukturalnych.
Najważniejszymi osiągnięciami 2019 roku sq:
-  wprowadzenie zupełnie nowych rozwiązań organizacji ruchu drogowego i budowa nowych dróg 

dla rowerów,
-  budowa nowych rozwiązań ułatwiających komunikację rowerową - przejazdy rowerowe, stojaki 

dla rowerów,
-  rozbudowa systemu wypożyczalni rowerów miejskich (w 2019 system liczył 76 wypożyczalni -  

w tym 15 ufundowanych przez partnerów miasta),
-  Tydzień Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (17-22.09) z wieńczącym "Dniem bez samochodu" 

(22.09.2019r.).
Wnioski: Kształtowanie i realizacja Polityki Rowerowej jest trudnym zagadnieniem ze względu 
na sprzeczne interesy wielu grup, spory wewnętrzne pomiędzy przedstawicielami środowiska 
rowerowego oraz odmienne sposoby percepcji zagadnień inwestycyjnych lub organizacji ruchu 
drogowego;
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6) w dniach 25.06 i 19.09 odbyły się spotkania Zespołu Doradczego ds. Ekologii, Ochrony Środowiska 
i Ochrony Praw Zwierząt z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się statutowo opieką nad 
zwierzętami oraz szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska,

7) w terminach 03.04 oraz 05.12 odbyły się spotkania branżowe Wydziału Kultury w celu omówienia 
bieżącej współpracy, umożliwienia wnoszenia uwag/propozycji do współpracy i poinformowaniu
0 przyszłych edycjach Otwartego Konkursu Ofert
Na spotkaniu kwietniowym zostały poruszone najważniejsze kwestie dotyczące zmian w nowych 
formularzach obowiązujących w „Małych Grantach" od 1 marca 2019 roku, z kolei spotkanie 
grudniowe dotyczyło nowych wzorów ofert i sprawozdań obowiązujących w Otwartym Konkursie 
Ofert od roku 2020.
Podczas konsultacji pracownicy Wydziału rozdali przedstawicielom organizacji pozarządowych 
niezbędne materiały dotyczące sposobu wypełniania ofert i sprawozdań, a także zwrócili uwagę 
na najważniejsze kwestie znajdujące się w formularzach.

14. Udostępniano organizacjom pozarządowym pomieszczenia Urzędu Miasta Katowice lub jednostek 
organizacyjnych miasta Katowice:

1) nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1 ul. Francuskiej 70 lub jednostek organizacyjnych miasta Katowice i bazy technicznej w tych 
pomieszczeniach, na niekomercyjne spotkania związane z realizacją Programu,

2) organizacje korzystały z bezpłatnego dostępu do pomieszczeń katowickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych przy ul. Kopernika 14 i ul. Młyńskiej 5, które jest realizowane jako zadanie publiczne 
na zlecenie Prezydenta Miasta Katowice,

3) nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia przy ul. Bednorza 14 dla Katowickiego Stowarzyszenia 
Trzeźwościowego „Dwójka" w celu realizacji projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób 
w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego -  I etap" oraz działań w ramach projektu 
„Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach -  I etap",

4) nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia przy ul. Brynicy 7 dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej Mocni Razem w celu realizacji działań w ramach projektu „Centrum 
Społecznościowe Szopki w Szopienicach -  I etap oraz realizacji projektu „Centrum Animacji 
Młodzieżowej CAM -  I etap" realizowanych przez Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach,

5) Instytucja kultury Katowice-Miasto Ogrodów, na wniosek organizacji, zapewniała scenę 
z nagłośnieniem i oświetleniem, wypożyczała garderoby, krzesła i pozostałe sprzęty na wydarzenia 
oraz zapewniała pomoc w obsłudze technicznej.

15. Prowadzono działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, 
np. wstępne doradztwo prawne, organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa 
w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach.
Informowano, inicj'owano lub współorganizowano szkolenia podnoszące j'akość pracy organizacji 
pozarządowych w sferze zadań publicznych oraz dotyczących m. in. pozyskiwania środków ze źródeł 
zewnętrznych:

1) zadanie realizowały wszystkie Wydziały UM Katowice oraz MOPS Katowice poprzez bieżące 
doradztwo merytoryczne dla organizacji pozarządowych,

2) informacje dotyczące szkoleń, konsultacji, konferencji itp. przesyłano do organizacji pozarządowych 
na drogą elektroniczną, newsletterem, za pośrednictwem Centrum Organizacji Pozarządowych 
lub poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej www.katowice.eu/ngo i portalu 
Facebook,

3) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji stale prowadzi Centrum Organizacji 
Pozarządowych na ul. Kopernika 14 i ul. Młyńskiej 5 prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania
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Organizacji Pozarządowych „MOST" wraz ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu.
Lokale zostały udostępnione z zasobów miasta Katowice w ramach umowy użyczenia. Zadanie 
zostało zlecone w otwartym konkursie ofert na lata 2016-2020.
W 2019 roku Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych kontynuowało swoją aktywną 
działalność, by zapewnić:
- adres rejestrowy dla nowo powstających organizacji pozarządowych,
- wsparcie infrastrukturalne (dostęp do sal szkoleniowych, pomieszczeń/biurek, sprzętu 

informatycznego i biurowego, szafek na dokumenty i pocztę przychodzącą, przestrzeń 
magazynową)

- wsparcie merytoryczne (doradztwo ogólne i specjalistyczne, usługi księgowe, szkolenia),
- wsparcie wolontaryjne dla organizacji (z zakresu rekrutacji wolontariuszy, kwestii formalno

prawnych, promowania współpracy z wolontariuszami);

Ponadto w COP:
- prowadzono animację społeczności lokalnych poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami, 

czy spotkań dedykowanych poszczególnym grupom, np. dzieciom i młodzieży, seniorom, 
osobom bezrobotnym, samotnym rodzicom, studentom,

- organizowano spotkania tematyczne związane z rozwijaniem zainteresowań: pokazy, prelekcje, 
projekcje filmowe, warsztaty.

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych w 2019 
r.:
-  COP, ośrodek i program wsparcia katowickich NGO - z pomocy skorzystało 180 NGO (Kopernika 

14),
-  18 nowych organizacji mają swoją siedzibę w COP,
-  40 godzin dyżurów doradczych przeprowadzono w każdym miesiącu (Młyńska 5 - doradztwo 

ogólne, specjalistyczne księgowe 15h/mc i marketingowe 5h/ mc)
-  933 udostępnień sal, w tym udostępnienie sprzętu (Kopernika 14)
-  101 porad i pośredniczeń dotyczących wolontariatu (Młyńska 5)
-  12 szkoleń (Kopernika 14)
-  19 spotkań dotyczące wolontariatu (Młyńska5)
-  8 spotkań branżowych (Kopernika 14)
-  8 wystaw Galerii Aktywnych (Młyńska 5)

Katowicki COP integruje podmioty III sektora funkcjonujące w naszym mieście, podejmuje działania 
na rzecz ich profesjonalizacji, by jak najefektywniej realizowały zlecane przez Prezydenta zadania 
publiczne oraz pobudza aktywność społeczną Katowiczan poprzez wolontariat i ich pełny udział 
w procesie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej.

Dostęp dla organizacji pozarządowych do wszelkich usług oferowanych przez COP jest bezpłatny, 
a oferta COP jest dostosowywana do zmieniających się potrzeb organizacji pozarządowych, grup 
nieformalnych i aktywnych mieszkańców naszego miasta.

16. Rozwijano współpracę międzynarodową z organizacjami pozarządowymi:

Zadanie na bieżąco realizuje Wydział Promocji, który współpracuje z miastami partnerskimi miasta 
Katowice i pomaga w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych.
Przykładowe wydarzenia:

1) 2 marca drużyna z Katowic dzięki tradycyjnemu już zaproszeniu Zakładowego Związku Sportowego 
Miasta Kolonia wzięła po raz czwarty udział w turnieju piłkarskim.
W rozgrywkach wzięły udział również drużyny z miast partnerskich Kolonii: Liverpoolu (Wielka 
Brytania), Salonik (Grecja) i Esch-sur- Alzette (Luksemburg) oraz po raz pierwszy również
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z francuskiego Lille. Tym samym turniej otrzymał nazwę Turnieju Sześciu Państw. Na meczu obecni 
byli kibice z miast partnerskich, członkowie stowarzyszeń oraz mieszkańcy Kolonii.
Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Kolonii uczestnicy turnieju mieli możliwość zwiedzić stadion 
drużyny 1 FC Köln oraz uczestniczyć w oficjalnych miejskich uroczystościach korowodów szkół 
i organizacji pozarządowych.

2) W dniach 19-20 marca w katowickiej restauracji Królestwo odbyła się X edycja Międzynarodowych 
Mistrzostw Kulinarnych w Katowicach. Wspólnym dziełem uczestników poszczególnych edycji jest 
Książka Kucharska. Głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna. W imprezie 
uczestniczyły dzieci i młodzież z katowickich szkół specjalnych oraz dzieci z zaprzyjaźnionych szkół 
z Ostrawy, Koszyc i z Miszkolca. Celem spotkania jest integracja uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną, promocja naszego miasta, zapoznanie z kulturą innych narodów, promocja zdrowego 
stylu życia. W programie imprezy, poza gotowaniem, uczestnicy zwiedzali wystawę interaktywną 
w Muzeum Śląskim „Na tropie Tomka" oraz brali udział w warsztatach teatralno-muzycznych 
w świetlicy Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina".

3) W ramach kolejnej edycji Dni Czesko-Polskich w dniu 12 kwietnia odbył się konkurs plastyczny dla 
dzieci i młodzieży pn. „Wodny Świat". Organizatorami tego wydarzenia byli: MDK Koszutka, 
Stredlisko volného casu Korunka z Ostrawy, miasto Katowice, miasto Ostrawa oraz Fundacja 
„Śląskie Anioły". Rozstrzygnięcie konkursu, na który nadesłano 1423 prac z miast całej Polski, 
nastąpiło w Ostrawie.

4) Polski Związek Szachowy we współpracy ze Śląskim Związkiem Szachowym już po raz siódmy 
zorganizowały w dniach 12-14 kwietnia "Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej" pod 
patronatem prezydentów miast Katowice i Miszkolc. Jest on integralną częścią wydarzenia 
pod nazwą "Dzień Węgierski w Katowicach". W poprzednich edycjach tego wydarzenia uczestniczyło 
kilkuset zawodników z Polski, Węgier oraz innych państw.

5) 26 maja w katowickim Parku im. T. Kościuszki odbył się XIII Turniej Petanque o Puchar Prezydenta 
Miasta Katowice zorganizowany przez Stowarzyszenie Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach
we współpracy z Urzędem Miasta Katowice. W turnieju zagrało ponad 60 osób, z których 12 zdobyło 
pierwsze trzy miejsca (drużyny trzyosobowe tzw. triplety) i otrzymały nagrody zakupione dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu z Urzędu Miasta Katowice.

6) W dniach od 5 do 9 czerwca na konferencję Zieleni Miejskiej przybył do Katowic Pan Harald 
Dietrichkeit. Zaprezentował on wykład: Zieleń miejska w zgodzie z naturą - udział w konkursie 
certyfikacyjnym dla polepszenia jakości ekologicznej Zakładu Zieleni Miejskiej w Kolonii. W czasie 
pobytu w Katowicach gość miał możliwość odbycia szeregu spotkań z ekspertami w swojej 
dziedzinie. Na konferencji był również obecny ekspert z miasta partnerskiego Saint Etienne, z którym 
wraz z gościem z Niemiec i przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Miasta Saint Etienne 
w Katowicach miał przyjemność zwiedzić Nikiszowiec.
Ponadto w dniu 5 czerwca ze względu na wymianę uczniów szkół prywatnych z Kolonii i Katowic 
doszło do spotkania z organizatorami tej wymiany z Niemiec, jak również z Prezesem 
Stowarzyszenia ds. Wsparcia Partnerstwa Miast Kolonii i Katowic, Panem Ulrichem Freitagiem, 
który przebywał z tej okazji w Katowicach. Spotkanie zorganizowała Pani Małgorzata Bubik, prezes 
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, który swój oddział ma w Katowicach.

7) 14-15 czerwca odbył się IV Rekreacyjny Przejazd Rowerowy Ostrawa-Katowice-Ostrawa na kole. 
Organizatorami byli Miasto Katowice, Miasto Ostrawa i AZS AWF Katowice. Uczestniczyło 120 
rowerzystów z obu miast partnerskich, a także innych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

8) W dniach 18-23 czerwca gościła w Saint-Etienne na zaproszenie władz miasta delegacja 
Stowarzyszenia Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Goście wzięli udział w oficjalnym 
spotkaniu w merostwie, a następnie uczestniczyli w odbywającym się w Saint-Etienne Święcie

Id: DE5400AC-46A3-40EC-B8B7-D6AF7EC1A1E2. Podpisany Strona 25



Muzyki, podczas którego wystąpił z koncertem katowicki zespół Max Bravura. Wyjazd 
Stowarzyszenia był dofinansowany przez Urząd Miasta Katowice.

9) W dniach 31 lipca do 7 sierpnia dziesięcioosobowa grupa harcerzy z Katowic wraz z dwoma 
opiekunami uczestniczyła w 9. Młodzieżowym Obozie Miast Partnerskich, który odbył się 
w malowniczej miejscowości Balatonmáriafürdo nad Jeziorem Balaton.
Był on kontynuacją niezwykle cennego i wyjątkowego projektu promującego ideę bliźniaczego 
partnerstwa miast wśród młodzieży, sprzyjającego rozwijaniu integracji wielokulturowej, 
umiejętności interpersonalnych i językowych oraz kształtowaniu wielu pozytywnych postaw i cech 
charakteru u młodych ludzi, tj.: przyjaźń, otwartość, tolerancja czy sportowa postawa fair play.
W 2019 roku miasto Katowice reprezentowała delegacja młodzieżowych przedstawicieli oraz 
2 dorosłych instruktorów Hufca ZHP Katowice. Wyrazili oni nadzieję, że to spotkanie zapoczątkuje 
nowe interesujące działania, inicjatywy oraz projekty, realizowane wspólnie przez harcerzy z Katowic 
i skautów z Miszkolca.

10) 6 września Prezydent Katowic Pan Marcin Krupa oraz Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan 
Maciej Biskupski spotkali się z Burmistrzem Kolonii Panem Andreasem Wolterem, który przyjechał 
do Katowic na zaproszenie Stowarzyszenia Tęczówka, organizatora Marszu Równości w Katowicach.

11) 10 września w Urzędzie Miasta Katowice odbyło spotkanie z grupą rowerzystów m.in. ze Lwowa 
i Kolonii, osób niedowidzących, uczestników międzynarodowego projektu „Widzę! Mogę! 
Pomogę! Miasto Katowice reprezentowali Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej oraz 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

12) 6 października miał miejsce odbywający się do roku 2016 „Kölner Renntag", podczas którego 
Stowarzyszenie Cologne Alliance opiekujące się organizacjami działającymi na rzecz 22 miast 
partnerskich Kolonii obchodziło święto stowarzyszeń działających w sferze partnerstwa miast. W 
tym dniu organizacje prezentowały swoją działalność, a goście mogli zapoznać się z najnowszymi ich 
projektami. Wydział Promocji wsparł „Stowarzyszenie ds. wspierania miast partnerskich Kolonia- 
Katowice" materiałami promocyjnymi.

13) 13 października odbywał się w Kolonii maraton, na który zaproszeni zostali katowiccy sportowcy. 
Wyjazd odbył się na zaproszenie Urzędu Miasta Kolonia oraz organizatora maratonu Rhein Energie 
Marathon w Kolonii, na który zapraszani są rokrocznie biegacze z miast partnerskich Kolonii.
Podczas maratonu przebywała również w Kolonii pracownica Urzędu Miasta Katowice Pani 
Katarzyna Włodarczyk, która wzięła udział w spotkaniach roboczych z Gabriele Kaiser, pracownikiem 
Urzędu Miasta Kolonia oraz Ulrichem Freitagiem, Prezesem Stowarzyszenia Kolonia-Katowice 
i Moniką Moj Wiceprezes Stowarzyszenia Kolonia Katowice, a także pracownikiem Wydziału Sportu 
Urzędu Miasta Kolonia, Wernerem Schleicherem, który organizuje co roku podróże rowerowe do 
miast partnerskich Kolonii i jest zainteresowany również przejazdem rowerowym do Katowic w 2021 
roku.

14) Od 22 do 24 października w Katowicach przebywała sześcioosobowa delegacja Saint-Étienne, 
w której uczestniczyli przedstawiciele merostwa, Stowarzyszenia ASEMKA, Międzynarodowego 
Inkubatora Przedsiębiorczości i dyrektorzy Szkół Średnich - Liceum Hotelarskiego i Liceum 
Odzieżowego w Saint-Etienne. Podczas delegacji przedstawiciele miasta partnerskiego spotkali się ze 
swoimi odpowiednikami w Katowicach - przedstawicielami Referatu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Wydziale Obsługi Inwestorów - było to spotkanie w sprawie nawiązania 
współpracy z firmami z Katowic w ramach Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz 
organizacji Forum Inkubatora w roku 2020. Przedstawicielki merostwa i ASEMKI spotkały się 
z przedstawicielami Centrum Kultury "Katowice Miasto Ogrodów", by omówić dalszą współpracę 
w dziedzinie muzyki i wymiany młodych zespołów muzycznych.
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17. Udzielano pomocy w pozyskiwaniu lokalu na działalność statutową organizacji, na potrzeby realizacji 
projektów na preferencyjnych warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Katowice:

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. do Wydziału Budynków i Dróg wpłynęły 32 
wnioski organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
o przyznanie lokali użytkowych z przeznaczeniem na siedzibę i działalność statutową, z których:
-  15 rozpatrzono pozytywnie,
-  5 rozpatrzono negatywnie z uwagi na: niedysponowanie przez Miasto lokalem wnioskowanym przez 

organizację oraz brak możliwości wynajęcia lokalu ze względów technicznych,
-  9 w trakcie rozpatrywania,
-  2 wnioski rozpatrzono pozytywnie, przy czym organizacje po otrzymaniu skierowań do zawarcia 

umów najmu zrezygnowały z najmu,
-  1 wniosek został wycofany po obejrzeniu lokalu, a przed wydaniem skierowania.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wg łącznych 
danych na dzień 31 grudnia 2019r. użytkowały 110 lokali, w tym:
-  65 oddanych jest w najem,
-  37 oddanych jest w użyczenie,
-  8 zajmowanych jest bez tytułu prawnego (bezumowne korzystanie).

18. Angażowano organizacje pozarządowe do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć

-  w dniu 14 września 2019r. organizacje prezentowały swoją działalność podczas Festiwalu 
Organizacji Pozarządowych zorganizowanym na katowickim Rynku -  plac przy sztucznej Rawie; 
Miasteczko Organizacji Pozarządowych stworzyło ponad 60 organizacji, które prezentowały 
mieszkańcom swoją działalność na stoiskach w namiotach oraz poprzez różne aktywności wokół 
nich oraz na scenie,

-  okazją do prezentacji swojej oferty, osiągnięć i wymiany doświadczeń każdorazowo są zespoły 
doradcze, w tym przede wszystkim Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
prowadzony przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych;
każdorazowo, podczas spotkań zespołu doradczego, Pełnomocnik przypomina organizacjom 
o konieczności promowania ich działań i zachęca je do przesyłania informacji w tym zakresie, gdyż 
mają możliwość korzystania z miejskich kanałów komunikacji.

19. Wydawano opinie o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie rekomendacji 
na ich wniosek

-  Wydziały Urzędu Miasta Katowice i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach wydawały 
opinie o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielały rekomendacji na ich wniosek -  
w 2019r. było ich 19;

-  o opinie dotyczące dotychczasowej współpracy występował również Wydział Budynków i Dróg 
w przypadku wniosków organizacji o udostępnienie lokalu z zasobu miasta Katowice.

20. Obejmowano patronatem Prezydenta Miasta Katowice przedsięwzięcia realizowane 
przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców miasta Katowice

W 2019 roku objęto patronatem Prezydenta Miasta Katowice 95 przedsięwzięć realizowanych m.in. 
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty trzeciego sektora na rzecz mieszkańców Katowic -  
obsługa wniosków zajmował się Wydział Promocji.

21. Przyznano nagrodę za szczególne zaangażowanie w dziedzinie działalności społecznej na zasadach 
określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta:
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-  1 października 2019r. Prezydent Miasta Katowice po raz ósmy ogłosił konkurs o przyznanie Nagrody 
im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej. Nabór wniosków trwał do 15 listopada, 
a w konkursie wpłynęło 19 zgłoszeń.
18 grudnia podczas corocznego spotkania Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi dedykowanego podsumowaniu współpracy za 2019 rok, Wiceprezydent Jerzy 
Woźniak wręczył, przyznaną przez Prezydenta, Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie 
działalności społecznej dla społecznika - Pana Ignacego Walentego Nendzy - działacza 
harcerskiego, wieloletniego instruktora Polskiego Związku Alpinizmu, działacza Klubu 
Wysokogórskiego w Katowicach i współzałożyciela Harcerskiego Klubu Taternickiego.

-  podczas spotkania Wiceprezydent wręczył również 4 wyróżnienia w ramach Nagrody oraz 
9 podziękowań aktywnym mieszkańcom lub przedstawicielom organizacji (szczegółowe 
informacje w tym zakresie ujęto w punkcie 8.3).

Obsługę kancelaryjno - biurową Komisji prowadził Wydział Polityki Społecznej.

22. Realizowano projekty współfinansowane ze środków pozabudżetowych w partnerstwie 
z organizacjami pozarządowymi.

W roku 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizował szereg projektów 
w Partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Nw. projekty realizowane były w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny):
1) „Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych"; Partner:

-  Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki.
2) „Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych"; Partner:

-  Stowarzyszenie „FAON".
3) „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap"; Partnerzy:

-  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem",
-  Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka",

4) „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach"; Partnerzy:
-  Stowarzyszenie „FAON".

5) „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego -  
I etap"; Partnerzy:
-  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem",
-  Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka",
-  Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria",
-  Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących 

Wsparcia „OPOKA".
6) „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap"

-  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem",
7) „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"; Partnerzy:

-  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem",
-  Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii,
-  Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego.

Dodatkowo w ramach projektu „Bogucice -  moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej -  
I etap" realizowanego przez Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zorganizowano 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Wolnej Herbaty - „Kawiarenkę naprawczą" dla mieszkańców Bogucic 
(ekologiczna inicjatywa zachęcająca do naprawiania wadliwych sprzętów i rzeczy);

W ramach projektu „Centrum Społecznościowe Nasze Załęże -  I etap" realizowanego przez Miasto 
Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Wspólnotą Dobrego Pasterza 
(Klubem „Wysoki Zamek") organizowano zabawy integracyjne (andrzejki, Mikołaj) oraz warsztaty 
rękodzielnicze i plastyczne dla uczestników projektu.
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23. Zapewniono z budżetu Miasta Katowice dofinansowanie „wkładu własnego" do projektów 
współfinansowanych ze środków pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W 2019 roku Prezydent Miasta Katowice ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na tzw. „wkład 
własny" celem zapewnienia wsparcia organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków 
pozabudżetowych na zadania publiczne skierowane do mieszkańców Katowic, które ujęto w Programie 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
W konkursie na 2019 rok zabezpieczono środki w wysokości 250 000 zł, a pierwszy termin składania 
ofert upływał 15 czerwca br.
By zapewnić organizacjom dostępność do środków zabezpieczonych na „wkład własny", przewidziano 
nabór ciągły ofert do 15-tego dnia każdego miesiąca, z terminem końcowym składania ofert do 15 
września br. lub do wyczerpania środków.

W konkursie na „wkład własny" mogły aplikować organizacje pozarządowe, które otrzymały już środki 
na realizację swojego projektu spoza budżetu Miasta Katowice lub te organizacje, które dopiero 
ubiegają się o taki dofinansowanie -  w tym przypadku warunkiem ubiegania się o środki w konkursie na 
„wkład własny" było przedłożenie projektu złożonego u innego grantodawcy, a na dzień rozpoczęcia 
prac komisji konkursowej -  dostarczenie potwierdzenia, że projekt otrzymał dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych.

Koordynacją działań w ramach prowadzonych naborów zajmowało się Biuro Pełnomocnika Prezydenta 
ds. Organizacji Pozarządowych, a w skład komisji wchodzili pracownicy wszystkich wydziałów Urzędu 
Miasta Katowice, którzy realizują zadania w ramach współpracy finansowej z organizacjami 
pozarządowymi, tj. Wydział Polityki Społecznej, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Kultury i Wydział 
Kształtowania Środowiska.

Zestawienie 4 naborów ofert w konkursie na „wkład własny" za 2019 rok

Wydział do realizagi

Środki zewnętrzne 
deklarowane przez NGO 

w umowach 
na dofinansowanie 
wkładu własnego*

Środki z budżetu miasta 
Katowice

rozdysponowane w 
konkursie po 4 naborach 

w zaokrągleniu 
do pełnych zł

liczba
zawartych

umów

Wydział Edukacji i Sportu 45 000,00 zł 23 180,00 zł 2
Wydział Kultury 95 600,00 zł 48 930,00 zł 7

Wydział Polityki Społecznej 940 598,50 zł 146 317,00 zł 10
Razem 1 081 198,50 zł 218 427,00 zł 19

* Dane ujęte w ofertach stanowiące załączniki do umów mogą się różnić na etapie rozliczenia danego projektu.

Organizacje pozarządowe od wielu lat pozyskują dodatkowe środki spoza budżetu naszego miasta, tym 
sposobem poszerzają swoją ofertę wsparcia i usług na rzecz Katowiczan.

Zapewnienie środków finansowych na pokrycie „wkładu własnego" w budżecie miasta Katowice 
do projektów organizacji pozarządowych znacznie ułatwia im pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 
gdzie wymagany jest wkład własny finansowy, gdyż niejednokrotnie konieczność wniesienia wkładu 
finansowego blokuje organizacje w sięganiu po zewnętrzne źródła finansowania ich zadań kierowanych 
do mieszkańców.

24. Podejmowano współpracę międzysektorową oraz współpracę w zakresie działalności wspomagającej 
rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności -  realizator Wydział Obsługi Inwestorów:
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-  w zakresie promocji wśród inwestorów współpracy z lokalnie działającymi organizacjami 
pozarządowymi podjęto następujące działania:

1) kontynuowano współpracę z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
2) aktualizowano prezentacje dla inwestorów oraz informacji dostępnych na stronie 

www.invest.katowice.eu,
3) podczas spotkań z inwestorami oraz przedsiębiorcami przekazywano informacje nt. możliwości 

współpracy z NGO,
4) promowano informacje dotyczące prac nad "Programem współpracy miasta Katowice 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2020",
5) w dniu 06.11.2019 r. w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink we współpracy z Fajną 

Spółdzielnią Socjalną zorganizowano finał turnieju gry planszowej „Ekonomia Społeczna" dla 
młodzieży szkół ponadpodstawowych Województwa Śląskiego (turniej organizowany w ramach 
projektu „Współpraca się opłaca"),

6) W dniu 26.11.19 r. w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink we współpracy z Fundacją 
Gruba.IT zorganizowano wydarzenie pn. „Cross Meetup",

7) W dniu 17.12.2019 r. w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink we współpracy z Fajną 
Spółdzielnią Socjalną zorganizowano warsztat pn. „Jak uczyć przedsiębiorczości i innowacji",

8) nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej, Fundacją Fortis, Fundacją 
GoodNetwork.

-  w ramach współpracy w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości 
i innowacyjności podjęto następujące działania:

Lp. Nazwa Podjęte działania
1. Fundacja Haller Pro Invento 

Eurobusiness Haller
Współpraca przy organizacji Międzynarodowych Targów 
Innowacji Gospodarczych I Naukowych INTARG w dniach 04
05.06.2019 r.

2. Fundacja Nanonet Udział w spotkaniach Śląskiego Klastra NANO (31.01., 18.03., 
07.06., 12.09., 16.10., 10.12.2019 r.) oraz współorganizacja 
konferencji InterNanoPoland 2019.

3. LittleBitAcademy Wspieranie działań organizacji, wyróżnienie Prezydenta 
Miasta Katowice za realizowane projekty we współpracy z 
Wydziałem Obsługi Inwestorów mające na celu naukę: 
podstaw programowania, grafiki komputerowej, social 
mediów oraz przedsiębiorczości.

4. Fajna Spółdzielnia Socjalna Wyróżnienie Prezydenta Miasta Katowice za realizowane 
projekty we współpracy z Wydziałem Obsługi Inwestorów 
mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Organizacja 
warsztatu pn. „Jak uczyć przedsiębiorczości i innowacji". dla 
przedsiębiorców w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink w dniu 17.12.2019 r.

5. Fundacja Gruba IT Wyróżnienie Prezydenta Miasta Katowice za realizowane 
projekty we współpracy z Wydziałem Obsługi Inwestorów 
mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości.
W dniu 26.11.2019 r. we współpracy z Fundacją 
zorganizowano wydarzenie pn. „Cross Meetup".
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IV. DZIAŁALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2019 ROKU.

Jednym z podstawowych zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych jest rozwijanie
współpracy pozafinansowej miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi i usprawnianie współpracy
finansowych w zakresie przyjętych zasad i obowiązujących procedur.
W okresie sprawozdawczym Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych zrealizowała między
innymi następujące zadania:

1. Organizowała i koordynowała prace zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, który spotykał się w każdą pierwszą środę miesiąca. W ramach spotkań zespołu:
-  zbierano uwagi dotyczące oceny współpracy m. Katowice z organizacjami,
-  przyjmowano propozycje dotyczące usprawniania tej współpracy w oparciu o potrzeby środowiska 

katowickich organizacji pozarządowych,
-  informowano na temat działań realizowanych przez Miasto Katowice na rzecz organizacji 

oraz informacji na temat wydarzeń planowanych przez organizacje,
-  organizowano spotkania/warsztaty konsultacyjne dotyczące programu współpracy miasta Katowice 

z organizacjami pozarządowymi na rok następny.

2. Przygotowała projekt Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 
rok po przeprowadzeniu szeroko rozumianych konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
-  konsultacje obejmowały etap roboczy celem zebrania propozycji/uwag/opinii organizacji 

pozarządowych, które przekazano do komórek organizacyjnych celem zajęcia stanowiska,
-  sposób przyjmowania uwag/propozycji do programów: zgłoszenia mailowe, pisemne, posiedzenia 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, spotkania Zespołu doradczego 
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, dodatkowe lipcowe spotkanie wynikające z 
procesu konsultacji w odniesieniu do zadań w zakresie współpracy z Wydziałem Zarządzania 
Kryzysowego,

-  po przeprowadzeniu etapu roboczego P. Pełnomocnik przygotowała pisemny raport z przebiegu 
konsultacji, w tym informacje dotyczące zgłoszonych uwag, stanowiska Urzędu Miasta Katowice 
w odniesieniu do każdej uwagi, osób uczestniczących w procesie konsultacji, terminów 
spotkań/posiedzeń -  wszystkie informacje publikowane były na stronie internetowej 
www.katowice.eu oraz Platformie Konsultacji Społecznych

-  w oparciu o zebrane propozycje P. Pełnomocnik przygotowała projekt Programu celem poddania go 
konsultacjom zgodnie z trybem obowiązującym w mieście Katowice wynikającym z art. 5 ust. 5 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Przygotowała sprawozdanie zbiorcze z realizacji Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi za 2018r. w oparciu o informacje przekazane przez poszczególnych Realizatorów 
Programu.

4. Pełniła funkcję Sekretarza Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji 
i prowadziła obsługę administracyjno-biurową Rady, w tym obsługiwała skrzynkę kontaktową Rady: 
radapozytku@katowice.eu.

5. Monitorowała działalność Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zawartej 
umowy na lata 2016-2020 oraz uzgodniła potrzeby nowego Centrum we współpracy z kadrą 
zarządzającą aktualnie działającym COP, które przesłała do Wydziału Rozwoju Miasta.

6. Przygotowała we współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi broszurę informacyjną 
dla organizacji pozarządowych celem wzrostu wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami 
współpracy z Urzędem Miasta Katowice przez przedstawicieli 3 sektora.
Zawartość informatora w 2019 r.:
- Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok,
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- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- zakres działania Wydziałów Urzędu Miasta Katowice i jednostek miejskich realizujących Program 

współpracy wraz z danymi kontaktowymi.

7. Współpracowała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi miasta Katowice w zakresie usprawniania współpracy z organizacjami pozarządowymi 
(np. w trakcie spotkań uzgadniano i doprecyzowywano zasady współpracy określone w zarządzeniu 
wykonawczym do Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi).

8. Przygotowała warunki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie „wkładu własnego" do projektów 
dofinansowanych ze środków spoza budżetu miasta Katowice realizowanych przez organizacje 
pozarządowe na rzecz mieszkańców Katowic -  zadanie zostało ujęte w drugiej umowie Prezydenta 
z mieszkańcami.

9. Podejmowała działania celem zapewnienia przejrzystej polityki informacyjnej dotyczącej zagadnień 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi poprzez publikację na stronie 
www.katowice.eu/ngo i profilu Facebook: informacji dotyczących np. zmian w przepisach, zamierzeń 
i planowanych działań w obszarze współpracy wydziałów z organizacjami, zaproszeń na spotkania, 
informacji otrzymanych od organizacji dotyczących ich działań/wydarzeń oraz poprzez regularny 
newsletter do organizacji.

10. Udzielała informacji/doradztwa w zakresie możliwości podjęcia współpracy i dostępnych form wsparcia 
przez miasto Katowice na rzecz nowopowstałych organizacji pozarządowych lub organizacji, które 
dotychczas nie współpracowały z Urzędem Miasta Katowice.

11. Promowała kampanię „1% zostaw blisko" prowadzoną na rzecz katowickich Organizacji Pożytku 
Publicznego poprzez dostępne jej kanały komunikacji.

12. Uczestniczyła w pracach komisji konkursowych Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Edukacji 
i Sportu.

13. Reprezentowała Prezydenta Miasta Katowice podczas wydarzeń organizacji pozarządowych.

14. Koordynowała realizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych 2019, którego celem jest promowanie 
katowickich organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców Katowic, jak 
również pogłębianie integracji katowickich podmiotów trzeciego sektora.

15. Koordynowała realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w mieście Katowice, w tym udzielała 
szczegółowych informacji i wyjaśnień mieszkańcom na temat możliwości współpracy z miastem 
Katowice w ramach inicjatywy lokalnej, udzielała informacji pracownikom Urzędu i jednostek miejskich 
w zakresie sposobu realizacji inicjatyw lokalnych, koordynowała prace związane z naborem wniosków o 
inicjatywy lokalne na 2020 rok, obsługiwała prace Komisji ds. inicjatyw lokalnych według zaleceń 
Przewodniczącego, przygotowała komunikat na temat inicjatyw lokalnych zatwierdzonych przez 
Prezydenta.

V. POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KATOWICACH

1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach jako organ konsultacyjny 
i opiniodawczy działający w mieście Katowice, odbywała posiedzenia regularnie co miesiąc (z 
sierpniową przerwą wakacyjną) celem opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego 
dotyczących sfery pożytku publicznego. Ponadto na posiedzeniach omawiano bieżące sprawy i 
problemy zgłaszane przez organizacje pozarządowe.
Posiedzenia Rady Pożytku miały charakter otwarty - oprócz członków Rady Pożytku udział 
w posiedzeniach brali przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice celem
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udzielenia informacji/odpowiedzi na pytania w związku z omawianymi projektami uchwał oraz 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy bezpośrednio na posiedzeniu Rady zgłaszali swoje 
problemy, bądź włączali się w dyskusję nad projektami uchwał.

2. Celem zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy członkami Rady, wydziałami Urzędu Miasta 
Katowice i organizacjami pozarządowymi funkcjonuje, obsługiwana przez Sekretarza Rady, skrzynka 
mailowa: radapozytku@katowice.eu.

3. W 2019 roku swoją działalność kontynuowała Rada IV kadencji, funkcjonująca od października 2017r., 
w składzie której byli:

Lp.
SKŁAD POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KATOWICACH

IV kadencji
Przedstawiciele Rady Miasta Katowice

1 Barbara Mańdok
2 Dawid Kamiński

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice
1 Jerzy Woźniak -  Wiceprezydent Miasta Katowice - Przewodniczący Rady
2 Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Wydział Polityki Społecznej
3 Roman Kupka - Wydział Kształtowania Środowiska
4 Jowita Hercig - Wydział Kultury
5 Agnieszka Lis - Wydział Polityki Społecznej -  Sekretarz Rady
6 Iwona Szreter-Kulisz - Wydział Edukacji i Sportu

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice

1 Ewa Grzegorzak - Łoposzko - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK
2 Tomasz Kołodziejczyk - Stowarzyszenie Tęczówka

3 Irena Kowalska-Drygała -  Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu - 
Wiceprzewodnicząca Rady

4 Grażyna Lądwik - Śląska Sieć 3 Sektora
5 Marek Piechula - Hackerspace Silesia
6 Wiesława Rak - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach
7 Adrian Szymura - Górnośląskie Bractwo Kulturalne Związku Górnośląskiego
8 Beata Twardowska - Fundacja „Śląskie Anioły"

4. Dane statystyczne dotyczące prac Rady za 2019 rok:

1) Liczba posiedzeń - 16, w tym głosowania drogą elektroniczną, które są tożsame z odbyciem posiedzenia - 
5

2) Liczba wydanych opinii do projektów uchwał/aktów prawa miejscowego -  40 (opinie nr od 50/IV do 
89/IV)

5. Wszystkie informacje na temat Rady Pożytku (jej składu, danych kontaktowych, harmonogramu 
posiedzeń, wydanych opinii i protokołów z posiedzeń) są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce: Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.
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VI. OCENA EFETYWNOŚCI PROGRAMU REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2019 R.

2011 r. 2012 r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r.
Poniesione wydatki na 
realizację współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 2 1  147  3 8 0 2 0  5 2 1  4 8 0 2 4  3 9 8  8 0 5 2 7  5 0 1  762 28 9 6 4  0 2 5 ,2 2 3 4  7 1 3  5 0 5 ,1 7 3 6  5 1 9  9 9 9 ,5 6 39  427  810,37 45  890  227,99

Liczba organizacji 3 2 7 2 8 1 305 3 1 7 3 5 0 318 3 0 0 307 343

Liczba umów (projektów) 5 1 4 582 625 668 6 9 0 663 612 631 705

Średni koszt dofinansowania 
do projektu 4 1  1 4 2 ,7 6 35 2 6 0 ,2 7 39 0 3 8 ,0 9 4 1  1 7 0 ,3 0 4 1  9 7 6 ,8 5 52 3 5 8 ,2 3 59 6 7 3 ,2 0 62  484,64 65  092,52

Średnia wysokość dotacji do 
jednego projektu 78 1 7 3 ,6 4  1 2 7  0 4 8 ,3 0 2 6  1 9 7 ,1 5 2 6  0 3 9 ,0 4 3 1  8 0 9 ,8 0 3 7  0 0 6 ,3 5 5 4  2 4 0 ,3 2 60  722,93 66  154,99

1) przy obliczeniach uwzględniono dotacje przekazane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Sportu (aktualnie Pełnomocnik ds. Organizacji Imprez Strategicznych) 
na organizację dużych imprez o charakterze międzynarodowym - 2 umowy dotacyjne

Wydatki w 2011 r. na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: - 71,95 zł, w 2012 r. - 68,32 zł, w 2013 r. - 81,73 zł, 
w 2014 r. - 93,74 zł, w 2015 r. - 100,17 zł, w 2016 r. - 121,74 zł, w 2017 r. - 129,53 zł, w 2018 r. - 141,44 zł, w 2019 r. -  165,97 zł (kwota wydatków 45 890 227,99 
zł podzielono przez liczbę 276 499 mieszkańców Katowic, wg stanu na dzień 31.12.2019r.)

Ocena efektywności według wskaźników ujętych w treści Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

N azw a m ie rn ik a /ro k 2011 2012 2013 2 014 2015 2016 2017 2018
2019

liczba zo rgan izo w anych  spotkań z 
przedstaw icie lam i organizacji 
pozarządow ych

34 31 34 43 50 31 31 22 28

liczba ofert z łożonych  w  otw artych 
konkursach  ofert

513 634 605 629 645 654 547 522 529

liczba ofert z łożonych  w  trybach 
pozakonkursow ych  (w skaźn ik  od  
2 0 1 7  roku)

221 244 290

liczba stra teg ii/p rogram ó w , w 
tw orzeniu  których u dzia ł w zię ły  
o rgan izacje  p ozarządow e (w skaźn ik  
o d  2 0 1 7  roku)

1 1 2

liczba rea lizow anych pro jektów  
partnerskich

3 2 1 1 2 7 2 1 1

w yso k o ść  w kładu  w łasnego  
(fin anso w ego  i osobow ego), 
w n oszon e go  przez organizacje  
p ozarządo w e na rea lizację  zadań

3 403 384,21 zł 56  823,39  zł 2 382 583,31  zł 3 672 008,62  zł 777 370,47  zł 6 970  375,54 zł 3 823 836,31  zł 7 247 442,15  zł 8 298  171,12 zł

Id: DE5400AC-46A3-40EC-B8B7-D6AF7EC1A1E2. Podpisany Strona 34



liczba otw artych  konkursów  ofert 
o g łoszonych , w  tym  konkursów  
ogłoszonych  po raz p ierw szy - n o w y  
w skaźn ik  o d  201 8

18 22 33 23 23 39 27
39,

w  tym  po raz 
p ierw szy - 3

32, w  tym  po raz 
p ierw szy  - 2

liczba konsultacji pro jektów  
u chw ał/aktó w  praw a m iejscow ego 
p rzeprow adzonych  z organizacjam i 
pozarządow ym i

5 10 20 20 19 31 40 47 41

liczba uw ag zgłoszonych  podczas 
konsultacji, w  tym  uw ag 
uw zględn ionych  i częściow o 
uw zględn ionych  (w skaźn ik  od 2016)

8, w  tym  3 
u w zględn ione

23, w  tym  5 
uw zględn ionych

30, w  tym  10 
uw zględn ionych  

i częściow o 
uw zględn ionych

27, w  tym  7 
uw zględn ionych  i 

częściow o 
uw zględn ionych

ilość w n io skó w  o in icjatyw ę lokalną - 
ogó łem  i rozpatrzonych pozytyw nie

35 /  4 35 /  4 26 /  10 35 /  26 45 /  29 87 /  65 128 /  77 170/93

liczba now o zarejestrow anych  
o rganizacji w  stosunku do ogólnej 
liczby zare jestrow anych  organizacji 
p ozarządow ych  (w skaźn ik  o d  2015  
roku)

stow arzyszenia  
- 27

now ych/1032, 
fun dacje  - 40 
now ych /  301, 

stow arzyszenia  
zw ykłe  - 12 
now ych /  98

razem  1633/ now e 
109, w  tym : 

stow arzyszen ia  - 34 
now ych/851, 

fun dacje  - 53 now ych 
/  350, stow arzyszenia  
zw ykłe  - 10 now ych /  
102, k luby sportow e 

KRS - 3 now e/183, KS 
- 6 now ych /  76, UKS 

- 3 now ych/71

razem  1690/ now e 
112, w  tym : 

stow arzysze n ia  - 
36 now ych/837, 

fun dacje  - 48 
now ych /  392, 

stow arzyszenia  
zw ykłe  - 14 

now ych /  118, 
k luby spo rto w e 

KRS - 5 now e/189, 
KS - 9 now ych /  83, 
UKS - 0 now ych/71

razem  1660/ now e 
95, w  tym : 

stow arzysze n ia  - 
34 now ych/847, 

fu n d ac je  - 
36now ych /  398, 
stow arzyszenia  

zw ykłe  - 18 
now ych /59, kluby 
spo rto w e KRS - 2 
now e/178, KS - 3 

now ych /  73, UKS - 
2 now ych/72, 

zw iązki spo rto w e - 
31, spó łki - 2

raze m  16 5 5 / n ow e 
79, w  tym :

stow arzysze n ia  - 21 
now ych/860, 
fu n d ac je  - 35 
now ych /  423, 

stow arzyszenia  
zw ykłe  - 12 now ych 

/65, stow ./k lub y 
spo rto w e KRS - 1 
now e/140, KS - 7 

now ych /  93, UKS - 3 
now ych/74

w yso k o ść  środ ków  finansow ych  
p rzeznaczonych  z budżetu m iasta 
Katow ice  na rea lizację  zadań 
publicznych -  ogółem

2 1  147  3 8 0 2 0  5 2 1 4 8 0 2 4  3 9 8  8 0 5 2 7  5 0 1  762 28 9 6 4  0 2 5 ,2 2 3 4  7 1 3  5 0 5 ,1 7 3 6  5 1 9  9 9 9 ,5 6 3 9  4 2 7  8 1 0 ,3 7 45 890  2 2 7,99  zł

w  tym  jako  %  budżetu m iasta 
Katow ice  (w skaźn ik  od 2016 roku)

1,92% 1,85% 2 % 2 %

w y so k o ść  k w o t u d zie lo n ych  d otac ji 
w  p oszcze g ó ln ych  o bsza rach  
zad a n io w ych

9 528 698,28 10 467  692,75 11 893 504,68 15 717 288,86 15 427  753,47 20 242 471,01 28 693 128,33 33 701 228,59 zł 40 486  855,51  zł

p o m o c sp o łeczna, w  tym  po m oc  
ro d zin o m  i osobom  w  trudnej sytu a cji 
życ io w e j oraz w yrów nania  sza n s tych  
ro d zin  i osób

1 909 956,73 3 258 319,38 2 678 108,89 2 615 841,41 2 553 315,86 2 565 007,89 6 062 461,44 9 619 242,92 zł 10 461 868,61  zł

w spieran ie  ro d zin y  i syste m u  p ie czy  
za stęp cze j

768 025,35 822 756,00 1 498 089,00 4 389 569,77 4 554  443,17 4 733 289,30  zł 4  983 2 8 8 ,9 5  zł

udzie lan ie  n ieo d p ła tn e j p o m o cy  
p ra w n e j oraz zw iększa n ie  
św ia d o m o ści p ra w n e j sp o łeczeń stw a

379 339,20 372 579,17 373 4 8 6,14  zł 380  8 3 5 ,0 8  zł
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in tegracja  i a ktyw iza cja  osób  
starszych, w  tym  kom b a ta n tó w  i 
o só b  rep resjon o w a n ych

107 573,74 1 236 787,61 1 761 931,93 1 931 201,50 2 253 261,80 674 759,14  zł 740  6 9 3 ,7 7  zł

och ro n a  i p ro m ocja  zdrow ia 724 709,00 69 999,42 60 000,00 109 939,17 109 535,59 110 000,00 109 789,46 146 0 0 0,00  zł 157 3 7 0 ,0 0  zł

prze ciw d zia ła n ie  u za leżn ien iom  i 
p a to log iom  sp o łeczn ym

939 641,00 1 924  538,00 1 921 483,83 2 032 905,00 247 946,00 320 576,00 551 023,01  zł 590 0 8 1 ,3 0  zł

d zia łan ia  na rze cz osób  
niep ełn o sp ra w n ych

581 077,98 676 818,93 826 181,21 825 640,16 1 144 327,46 1 185 256,89 1 424  039,78 1 628 451,03  zł 1 939  3 9 2,73  zł

kultura, sztuka, ochrona  d ó b r k u ltu ry  
i  d ziedzictw a n arodow ego oraz  
po d trzym yw a n ie  i upow szechn ian ie  
tra d ycji n a ro d o w e j i regionalnej, 
pie lęg n o w a n ie  p o lsk o śc i oraz rozw ó j 
św ia d o m o ści narodow ej, 
ob yw a te lsk ie j i ku ltu ro w ej w  ram ach  
zasp a ka ja n ia  p o trze b  ku ltu ra ln ych  
m ie szka ń có w  M iasta  o ra z rea lizacji 
za d a ń  w ła sn ych  g m in y  i p o w ia tu

470 801,75 577 586,24 911 634,74 1 073 957,90 1 027  901,75 1 042 865,42 1 099 534,83 1 160 818,43  zł 1 212 533,81  zł

ku ltu ra  fizyczn a , sport, turystyka i 
rekreacja

5 737 664,37 4 653 907,09 4 355 202,63 6 855 612,29 4 932 868,15 7 693 889,96 11 837  355,47 14 073 696,37  zł 19 287  6 3 9,37  zł

eko lo g ia  i och ro n a  śro d o w iska 54 327,36 49 838,00 49 045,41 58 333,28 69 981,02 84 155,00 119 622,23 zł 108 8 0 3,62  zł

pro m ocja  i o rg a n iza cja  w o lo ntariatu 45 538,40 70 565,28 34 964,74 34 827,92 46 160,00 54 142,63 39 972,12 62 4 9 9,56  zł 39  9 7 7,22  zł

a ktyw iza cja  sp o łe czn o śc i loka lnych  i 
p ro m ocja  sp o łeczeń stw a  
o b yw a te lsk ieg o  oraz św ia d o m o ści 
p ra w n e j o byw ate li

58 950,05 166 528,05 177 437,38 171 397,16 123 859,45 110 118,20 104 232,22 128 0 1 3,46  zł 104  3 6 5 ,0 0  zł

edukacja, o św ia ta  i w ychow anie 97 262,90 89 895,87 83 762,00  zł 123 1 8 0,00  zł

p ro w a d zen ie  centrum  o rg a n iza cji 
poza rzą d o w ych

78 202,00 262 880,00 252 145,00 252 145,00 zł 252 1 4 5,00  zł

d zia ła ln o ść charytatyw na 40 0 0 0,00 58 000,00 50 000,00 50 0 0 0,00  zł 50 0 0 0 ,0 0  zł

d zia ła ln o ść na rze cz rodziny, 
m a cierzyń stw a , rodzicielstw a, 
upo w szech n ien ia  i o ch ro n y  p ra w  
dziecka

20 324,00 45 009,63 38 687,00 44 4 2 0,00  zł 54  6 8 1 ,0 5  zł

liczba organizacji pozarządow ych 
realizu jących  zadan ia  publiczne 
w  oparciu  o dotacje

211 250 266 240 292 272 278 279
290

liczba um ów  zaw artych  w  form ie  
w sparcia  na rea lizacje  zadania  
pub licznego  - konkursow e

217 296 335 333 356 409 378 358
442

liczba um ów  zaw artych  w  form ie  
pow ierzan ia  na rea lizacje  zadania 
pub licznego  - konkursow e

10 7 6 5 4 18 27 37
44

liczba um ów  zaw artych  na rea lizacje  
zadan ia  pub licznego  w  innych 
trybach (w skaźn ik  od 2016 roku)

116 80 76
93

liczba p rzed sięw zięć objętych 
patronatem  Prezydenta

103 82 97 84 65 125 143 98
95
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liczba udzielonych  rekom endacji 
o rganizacjom  pozarządow ym

40 26 26 25 20 19 19 23 16

liczba w n io skó w  złożonych  przez 
o rgan izacje  p ozarządow e w  spraw ie  
pom o cy w  pozyskaniu  lokalu na 
d zia ła lno ść statuto w ą organizacji 
ogó łem , w  tym :

26 26 34 31 31 13 31 33
32

liczba w n io skó w  rozpatrzona 
pozytyw nie  w  danym  roku

17 8 14 11 15 9 17 13
15

liczba w n io skó w  rozpatrzona 
n egatyw nie  w  danym  roku

1 1 3 1 3 5 6 8 5

w yso k o ść  środ ków  w ydatkow anych  
w  tryb ie  tzw . m ałych grantów  
(w skaźn ik  o d  2 0 1 7  roku)

618 394,92 zł 771 654,91 zł 605  1 44,76  zł

liczba um ów  zaw artych  w  tryb ie  tzw . 
m ałych grantów

56 84 113 128 125 120 127 160 126

liczba organizacji pozarządow ych 
realizu jących  po raz p ierw szy zadania 
pub liczne  zle co n e  przez M iasto 
Katow ice

20 15 40 41 18 19 38 21
35

liczba osób, które  były adresatam i 
różnych działań  publicznych, z 
podziałem  na poszczególnych  
rea lizatorów  Program u (w skaźn ik  
szcze g ó ło w y  w  p o d zia le  na  
re a liza to ró w  za d a ń  o d  2 0 1 7  roku), w 
tym :

118 791 154 768 205 242 45 534 76 494 929 737 188 770 282 223 163 607

W yd zia ł Polityki Spo łecznej 39 667 57 828 72 481

M iejski O śro d ek  Pom ocy Społeczne j 3 186 2 467 1 355

W yd zia ł Kultury 90  682 179 444 42 676

Katow ice M iasto  O grodów  - 
Instytucja Ku ltury im . Krystyny 
B ochenek

30 000 30 689 31 214

W yd zia ł Edukacji i Sportu 21 307 8 341 13 316

W yd zia ł Kształtow ania Środow iska 3 928 3 454 2 565

Z uwagi na niepełne dane, mogą pojawiać się rozbieżności w niektórych pozycjach w tabeli w stosunku do danych rzeczywistych, w odniesieniu do danych 
wynikających z treści sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe z realizacji umów dotacji wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku; niektórych 
danych nie zawierają sprawozdania z realizacji umów zawartych w trybie zamówień publicznych w odniesieniu do wkładu własnego finansowego 
i niefinansowego oraz liczby osób, które były odbiorcami działań organizacji.
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VII. ZAKOŃCZENIE

1. LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W KATOWICACH.

Według rejestrów prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Edukacji i Sportu liczba 
organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Katowicach na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 1655, w tym:

Dane na dzień 31.12.2019 Liczba ogółem w tym organizacje nowe - 
zarejestrowane w 2019

stowarzyszenia 860 21
fundacje 423 35
stowarzyszenia zwykłe 65 12
Uczniowskie Kluby Sportowe 74 3
Stowarzyszenia sportowe KRS 140 1
Kluby sportowe, których statuty nie 
przewidują prowadzenia działalności 
gospodarczej

93 7

Razem 1655 79

W ogólnej liczbie zarejestrowanych organizacji w Katowicach wiele spośród nich nie jest już aktywnych lub 
brakuje informacji odnośnie ich działalności, jednocześnie zarządy organizacji niejednokrotnie nie dopełniają 
formalności związanych z wyrejestrowaniem podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Takie działania, 
w imieniu Prezydenta, podejmuje Wydział Spraw Obywatelski w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami. 
Ponadto wiele organizacji ma charakter hobbystyczny czy akcyjny lub jej działalność jest ściśle powiązana 
z firmą/ przedsiębiorstwem, przy którym została powołana, a jej cele statutowe niejednokrotnie skierowane są 
do pracowników i ich rodzin.

2. PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
W 2019 ROKU.

Realizatorzy „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" 
kontynuowali współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego poprzez zlecanie im zadań publicznych do realizacji oraz w ramach współpracy 
pozafinansowej.

Zarówno wcześniejsze sprawozdania, jak i dane ze sprawozdania za 2019 rok, potwierdzają, 
że aktywność organizacji jest widoczna w wielu sferach pożytku publicznego, a realizacja zlecanych im zadań 
wpływa zarówno na poprawę warunków życia mieszkańców Katowic, jak i na rozwój naszego miasta. Duża 
część tych zadań to zadania obligatoryjne z zakresu polityki społecznej.

Wiele dziedzin życia społecznego w naszym mieście funkcjonuje sprawnie dzięki aktywności obywatelskiej, 
która przejawia się poprzez regularną działalność organizacji pozarządowych w sferze polityki społecznej, 
kultury, sportu, ochrony środowiska i zwierząt w ramach umów wieloletnich lub kilkumiesięcznych/rocznych. 
Wiele wydarzeń przygotowywanych przez katowickie organizacje ma charakter akcyjny, ale cykliczny, 
co powoduje z każdym rokiem coraz większe zainteresowanie i udział mieszkańców w tych wydarzeniach. 
Aktywność organizacji przejawia się również poprzez ogromne zaangażowanie wolontariuszy oraz poprzez 
pracę społeczną członków danej organizacji.
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Niezmiennie ważnym ośrodkiem wsparcia instytucjonalnego i merytorycznego dla innych organizacji 
pozarządowych -  nowo powstałych i istniejących - jest Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych 
działające od 2016 roku w dwóch lokalizacjach przy ul. Młyńskiej 5 i ul. Kopernika 14 w Katowicach. 
Dotychczasowa działalność Centrum jest wysoko oceniana przez inne organizacje, grupy nieformalne 
i aktywnych mieszkańców naszego miasta korzystających z usług oferowanych przez COP lub z dostępnej tam 
przestrzeni i wyposażenia. Zapotrzebowanie w tym zakresie stale rośnie.

W 2019 roku Prezydent ogłosił ważny dla organizacji pozarządowych konkurs - na tzw. „wkład własny" 
celem zapewnienia wsparcia organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych 
na zadania publiczne skierowane do mieszkańców Katowic, które ujęto w Programie współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Na realizację tego konkursu zabezpieczono w budżecie 
miasta Katowice kwotę 250 000 zł, natomiast w ramach 4 naborów ofert rozdysponowano kwotę 218 427 zł. 
Na etapie zawartych umów, organizacje deklarowały wniesienie wkładu ze środków pozabudżetowych 
w wysokości ponad 1 miliona zł, dzięki czemu ich oferta wsparcia i usług kierowanych do Katowiczan była dużo 
szersza. To ważne zadanie we wzajemnej współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
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