
ZARZĄDZENIE NR 888/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału dotacji dla 
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań w zakresie

upowszechniania sportu i turystyki w 2020 roku

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” oraz 
Uchwały Nr XVII/308/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 roku w sprawie „Programu 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 754/2020 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert 
oraz podziału dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań 
publicznych w zakresie upowszechniania sportu i turystyki wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w tabeli wykreśla się całą pozycję 18 - Naprzód Janów Katowice S.A.,

2) w § lw  pozycji RAZEM podsumowującej tabelę kwotę: 1.450.000,00 zł ( przyznana kwota dotacji )
zastępuje się kwotą 1.401.000,00 zł.

§ 2. § 3 w brzmieniu: "Środki finansowe przeznaczone na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod 
nazwą "Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2020 r. wynoszą 1.450.000,00 zł 
Kwota środków rozdysponowanych wynosi 1.450.000,00 z l"

zastępuje się wyrażeniem:

"Środki finansowe przeznaczone na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazwą "Szkolenie dzieci i 
młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2020 r. wynoszą 1.450.000,00 zł Kwota środków 
rozdysponowanych wynosi 1.401.000,00 zl. Do dyspozycji pozostaje kwota 49.000,00 zł"

§ 3. § 10 w brzmieniu: "Środki finansowe przeznaczone na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystki pod nazwą 
"Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2020 r., „Organizacja imprez sportowych i 
turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.” oraz „AKCJA ZIMA 2020 "-Organizacja 
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” wynoszą 1.540.000,00 zł i są zaplanowane w projekcie budżetu miasta 
Katowice na 2020 r. w Dziale 926 Rozdziale 92605 $ 2360. Kwota środków rozdysponowanych wynosi 
1.540.000,00 zl.

W projekcie budżetu miasta Katowice na rok 2020 r. łącznie środki finansowe przeznaczone na dotację 
wynoszą 14.700.000,00 zł i są zaplanowane w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360. Na powyższe zadania 
została rozdysponowana kwota 1.540.000,00 zł Natomiast na zadanie pod nazwą „Organizacja uprawiania 
sportu” w 2020 r., na podstawie odrębnego Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice, została 
rozdysponowana kwota 13.000.000,00 zł Pozostała do dyspozycji kwota 160.000,00 zl zostanie 
rozdysponowana w wyniku kolejnych konkursów dotacyjnych oraz w trybie tzw. „Małych Grantów ”.

zastępuje się wyrażeniem:

"Środki finansowe przeznaczone na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
w celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystki pod nazwą "Szkolenie dzieci i młodzieży 
w dziedzinie sportu i turystyki" w 2020 r„ „ Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania 
umowy do 30 czerwca 2020 r.” oraz „AKCJA ZIMA 2020” - Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży” wynoszą 1.540.000,00 zł i są zaplanowane w projekcie budżetu miasta Katowice na 2020 r. w
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Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360. Kwota środków rozdysponowanych wynosi 1.491.000,00 zł. Do dyspozycji 
pozostaje kwota 49.000,00 zł.

W projekcie budżetu miasta Katowice na rok 2020 r. łącznie środki finansowe przeznaczone na dotację 
wynoszą 14.700.000,00 zł i są zaplanowane w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360. Na powyższe zadania 
została rozdysponowana kwota 1.491.000,00 zł. Natomiast na zadanie pod nazwą „Organizacja uprawiania 
sportu” w 2020 r., na podstawie odrębnego Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice, została 
rozdysponowana kwota 12.600.000,00 zł. Pozostała do dyspozycji kwota 209.000,00 zł zostanie 
rozdysponowana w wyniku kolejnych konkursów dotacyjnych oraz w trybie tzw. „Małych Grantów ".

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta 
Katowice.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Katowice, 
nadzorującemu sprawy edukacji i sportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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