
ZARZĄDZENIE NR 234/2019 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2019 r zadania z zakresu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie pn.: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 31 oraz art. 11, 13 -  18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały 
nr LXI/1250/18 Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 roku w sprawie „Programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotację dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, 
opiniującej oferty złożone w konkursie, w następujący sposób:

L.p. Nazwa i adres podmiotu Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji
Nazwa oferty

oraz uzasadnienie wyboru oferty

1

Fundacja „JESTEŚMY 
DLA WAS” 

ul. Krasińskiego 29 
40-019 Katowice

9.130,00 zł 8.600,00 zł „Domowe Podróże - Skandynawia 
morze i góry"

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

2

Fundacja „ŚLĄSKIE 
ANIOŁY"

ul. Józefowska 114A/42 
40-145 Katowice

5.850,00 zł 5.300,00 zł
„Spotkanie świąteczne - wielkanocne 
połączone z zajęciami plastycznymi 

i edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej"

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

3

Rzymsko-Katolicka 
Parafia Katedralna 
Chrystusa Króla 

ul. Plebiscytowa 49A 
40-041 Katowice

16.000,00 zł 13.000,00 zł
„F estyn  K atedra ln y  2 0 1 9 ” 

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

4

Śląski Oddział Fundacji 
Polskich Kawalerów 

Maltańskich 
w Warszawie - Pomoc 

Maltańska oddział 
w Katowicach 

ul. Wita Stwosza 41 
40-079 Katowice

6.750,00 zł 5.000,00 zł
„M altań sk i D zień  D ziecka  ja k o  okazja  
do upow szechn ian ia  p ra w a  do zabaw y  

i w ypoczynku"
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

5

Fundacja „VOLTO 
AMORE” 

ul. Sokolska 78 
40-086 Katowice

25.000,00 zł 0,00 zł „ In e e d ...a  lo v in g fa m ily ”
Oferta spełniła wymogi formalne, jednak 

w ocenie merytorycznej nie uzyskała 
minimalnej liczby punktów, wobec 

czego nie została przyjęta do realizacji.
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§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: „Działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”, wynoszą: 39.000,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowych przedstawionych w §1 zarządzenia 
wynoszą: 31.900,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2019 r. w dziale 855 rozdziale 85504 
paragrafie 2360 (zadania własne gminy).

§ 3. Umowy na realizację zadań, o których mowa w §1 zostaną niezwłocznie zawarte z wybranymi 
podmiotami, z terminem realizacji nie później niż do dnia 15 grudnia 2019 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Id: 8BAA452E-E510-422F-AD0A-35511A6AB7AE. Podpisany Strona 2



Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1071629330 
Imię: Marcin Tomasz 
Nazwisko: Krupa 
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 9 kwietnia 2019 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument

Id: 8BAA452E-E510-422F-AD0A-35511A6AB7AE. Podpisany Strona 2


