
ZARZĄDZENIE NR 498/2019

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną."

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) w wykonaniu Uchwały nr LXI/1250/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 
2018 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” oraz 
Uchwały nr XVII/308/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie „Wieloletniego 
programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przyznać dotację dla podmiotu nie zaliczanego 
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pn.: „Wspieranie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”, 
po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, w następujący sposób:

L.p. Nazwa i adres 
podmiotu

Kwota
wnioskowanej 

dotacji 
(w zł)

Kwota 
przyznanej 
dotacji na 
lata 2019

2020 
(w zł)

Nazwa oferty
oraz uzasadnienie wyboru oferty

1

Polskie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło 

Katowice - Giszowiec, 
40-477 Katowice, 

ul. Gościnna 8

481 771,00 481 771,00

„Organizacja dziennego ośrodka dla 
osób niepełnosprawnych w dzielnicy 

Dąbrówka Mała, które ukończyły 24 rok 
życia lub ukończyły edukację w szkołach 

specjalnych lub integracyjnych i nie 
kwalifikują

się do innej fo rm y  op ieki”.
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

2

Fundacja Instytut 
Białowieski, 

15-665 Białystok 
ul. Rumiankowa 14/4

481 700,00 0,00

„Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 
Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej. 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 

www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl”

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych.

§ 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.: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez 
integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”, wynoszą: 481 771,00 zł, w tym w tym w roku 2019 -  
120 600,00 zł, w roku 2020 -  361 171,00 zł.
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2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowej przedstawione w § 1 zarządzenia 
wynoszą: 481 771,00 zł, w tym w roku 2019 -  120 600,00 zł, w roku 2020 -  361 171,00 zł 
i są zaplanowane w „Wieloletnim programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 
lata 2016-2020” oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) w dziale 853 rozdziale 85311 paragrafie 
2360 (zadania własne powiatu).

§ 3. Umowa na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostanie zawarta z wybranym podmiotem, 
z terminem realizacji od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 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
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