
ZARZĄDZENIE NR 759/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - udzielenie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania”.

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 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały nr XIII/292/19 Rady Miasta Katowice z dnia 
24 października 2019 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 
2020 rok”,

zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotacje dla podmiotów nie zaliczanych 

do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - udzielenie schronienia, 
posiłku i niezbędnego ubrania”, 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.

Górnośląskie 
Towarzystwo 
Charytatywne, 

ul. Sienkiewicza 23, 
Katowice

86 000,00 zł 86 000,00 zł

„N oclegow n ia  dla B ezdom nych  
M ężczyzn ”

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

2.

Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie 
Dobroczynne, 

ul. Bolesławska 23, 
Klucze

64 050,00 zł 52 920,00 zł
„N asz dom  na G liw ick iej” 

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Pomoc społeczna, 
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - 
udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania”, wynoszą: 150 415,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowych przedstawionych w §1 zarządzenia 
wynoszą: 138 920,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2020 r. w dziale 852 rozdziale 85203 
paragrafie 2360 (zadania własne gminy).

§ 3. Umowy na realizację zadania, o którym mowa w §1 zawiera się z wybranymi organizacjami 
pozarządowymi do dnia 31 grudnia 2020 r.

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

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-921300958 
Imię: Bogumił Piotr 
Nazwisko: Sobula 
Instytucja: Urząd Miasta Katowice 
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 14 stycznia 2020 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument
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