
ZARZĄDZENIE NR 889/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz 
e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

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 ze 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 ofert oraz przyznać dotację dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów 
publicznych w celu realizacji zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie 
zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród 
społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych”, po zasięgnięciu opinii komisji 
konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie, w następujący sposób:

Nazwa i adres podmiotu Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji

Nazwa oferty oraz uzasadnienie 
wyboru oferty

Stowarzyszenie „Wielka 
Liga” ul. Klimczoka 9, 

40-857 Katowice
30 000,00 zł 16 000,00 zł

„Katowicka Wielka Liga Czytelników 
2020”

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym. Liczba 
uzyskanych punktów -  55,00.

Uczniowski Klub Sportowy 
„21 Podlesie” 

ul. Malczewskiego 1, 
40-748 Katowice

17 000,00 zł 10 000,00 zł

„Katowice-Miasto Szachowych 
Możliwości”

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym. Liczba 
uzyskanych punktów -  60,00.

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży 

KORCZAK
Al. B. Krzywoustego 7/63, 

40-870 Katowice

5 800,00 zł 4 000,00 zł

„Pomniki Katowic-Znajdź Mnie”
Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym. Liczba 
uzyskanych punktów -  55,00.

RAZEM: 30.000,00 zł.

§ 2. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty 
umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych” 
wynoszą 30 000, 00 zł.

§ 3. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji przedstawionych w § 1 zarządzenia wynoszą 
30 000, 00 zł. i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2020 r. w dziale 801 rozdziale 80195 
paragrafie 2360.
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§ 4. Umowy na realizację zadania, zostaną zawarte z wybranymi podmiotami, po odwołaniu stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz po zgłoszeniu przez te podmioty gotowości do realizacji 
zadania.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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