
ZARZĄDZENIE NR 923/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 22 maja 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 r.

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”, w związku z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii 
( Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późm. zm. ) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z
2020 r. poz. 566 z późn. zm.)

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 
w zakresie upowszechniania sportu i turystyki w 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 w brzmieniu :

Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazwą 
„Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.”, po
zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie, w następujący sposób:
L.P. NAZW A

IA D E R S  PO DM IO TU
NAZW A IM PREZY W NIO SK O W AŃ  

A  K W O TA  
DO TACJI

PRZYZNANA
K W O TA

DO TACJI

1
KS AZS AWF Katowice
Katowice, ul. Mikołowska 72 a

Puchar Silesia w  pływ aniu 
Puchar Polski im. Zbigniew a 
Czajkowskiego w  szermierce

80.752,00 zł 3.500,00 zł

31.311,00 zł 2.000,00 zł

2
AZS „Uniwersytet Śląski”
Katowice, ul. Bankowa 12

A kadem ickie M istrzostwa 
Polski w  piłce nożnej -  
półfinał D

8.000,00 zł 1.500,00 zł

A kadem ickie M istrzostwa 
Polski w  trójboju siłowym

12.000,00 zł 1.500,00 zł
A kadem ickie M istrzostwa 
Polski w  futsalu m ężczyzn- 
półfinał D

13.000,00 zł 1.500,00 zł

3
HKS „Szopienice”
Katowice, ul. Obrońców 
Westerplatte 44

X X IX  M em oriał im. Cz. 
B iałasa w  podnoszeniu 
ciężarów

10.200,00 zł 3.000,00 zł

4
UKS „4” Katowice
Katowice, ul. Trzech Stawów 10

Integracyjne Regaty K ajakowe 
o Puchar M iasta Katowice

5.500,00 zł 2.000,00 zł

5
UKS „Gladiator 23”
Katowice, ul. Medyków 27

X V I M istrzostw a K atowic o 
Puchar Prezydenta M iasta

18.700,00 zł 4.500,00 zł
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Katow ice w  narciarstwie 
alpejskim  Szkół 
Podstaw ow ych i 
Ponadpodstaw ow ych w 
slalomie gigancie

6
Klub Szachowy „HETMAN”
Katowice, ul. Hallera 28

Turniej szachowy z okazji 
uchw alenia K onstytucji 3-go 
M aja i w ybuchu Powstania 
Śląskiego

6.000,00 zł 3.000,00 zł

7
UKS „Junga”
Katowice, ul. Morawa 119

Regaty żeglarskie w  klasie 
Optym ist i O m ega z okazji 
otw arcia sezonu żeglarskiego

4.635,00 zł 2.000,00 zł

8
UKS „Kukułki”
Katowice, ul. Kukułek 2a

X III M em oriał im. Jerzego 
Janikowskiego -  Turniej w 
szpadzie dziew cząt i chłopców

15.000,00 zł 3.000,00 zł

9
Miejskie TKKF
Katowice, ul. Kopernika 14

M iejski R ajd rowerowy „Na 
kole kole N ikiszu”

4.715,00 zł 1.500,00 zł

Piłka nożna dla oldboys 3.420,00 zł 1.000,00 zł

W ojew ódzki Z lot O gnisk i 
K lubów  TKKF

18.585,00 zł 5.000,00 zł

10
Akademicki Związek Sportowy 
Katowice
Katowice, ul. Dworcowa 15

A kadem ickie M istrzostwa 
Polski we wspinaczce 
sportowej

15.000,00 zł 1.500,00 zł

A kadem ickie M istrzostwa 
Polski w  aerobiku sportowym 8.000,00 zł 1.500,00 zł

11
UKS „Carramba”
Katowice, ul. Ułańska 9/118

M ini Carram ba Cup 

Olim pie Hopes

4.000. 00 zł

6.000. 00 zł

0,00 zł 

0,00 zł

Carram ba Cup - W inter
4.000,00 zł 2.000,00 zł

12
Śląski Klub Curlingowy
Katowice, ul. Sandomierska 21

Turniej Curlingowy o Czarny 
K am ień Śląskiego K lubu 
Curlingowego

6.000,00 zł 2.000,00 zł

13
Stowarzyszenie „Najduch 
Dojo”
Katowice, ul. Szarych Szeregów 
16 E

Turniej kata dla dzieci i 
młodzieży

Turniej walecznego sm oka

2.000,00 zł 

1.600,00 zł

1.500,00 zł 

1.000,00 zł

14
UKS „Szopienice”
Katowice, ul. Obr. Westerplatte 
30

III M istrzostw a Szopienic 
D zikich D rużyn w  piłce nożnej

2.500,00 zł 1.000,00 zł

15
UKS „Sokół 43”
Katowice, ul. Brynicy 7

Turniej piłki siatkowej 
dziew cząt- X V  M em oriał im. 
H. W agnera
III K lubow e M istrzostwa 
K atowic M łodzików w 
siatkówce plażowej dziewcząt 
i chłopców

4.102,00 zł 2.000,00 zł

16 Autmobilklub Śląski
Katowice, ul. Stanisława 4

Kato M asters- im preza 
autom obilowa

9.500,00 zł 2.000,00 zł

17
UKŁ „SPIN”
Katowice, ul.Szopienicka!3d/7

M istrzostw a Polski w 
łyżw iarstw ie figurow ym  - 
„D iam entowy Spin”

4.000,00 zł 2.000,00 zł
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18
Fundacja „Sportowe 
Katowice”
Katowice, ul. Bukowa 1 A

M łoda G ieKSa CUP -  cykl 
turniejów  piłkarskich

14.944,00 zł 2.000,00 zł

19
Sąuashowice Kopalnia 
Sąusha
Katowice, ul. Wiązowa 5

Śląski Squash O pen Vol. 5 -  
Turniej o Puchar Prezydenta 
M iasta Katowice

Polska L iga Squasha D yw izja 
2

Polska L iga Squasha D yw izja
3

5.508,80 zł 2.000,00 zł

20
KS „Capoeira Camangula”
Katowice, ul. Zarębskiego 5a/4

VI O gólnopolskie Zawody 
Capoeira : Jogos D e Capoeira

5.150,00 zł 1.500,00 zł

21
Stowarzyszenie Projekt Basket 
Katowice
Katowice, ul. Panewnicka 114/2

Basketm ania 2020 -  
3 turnieje koszykarskie

5.000,00 zł 2.000,00 zł

22
Baseballowy KS „Rawa 
Katowice”,
Katowice, ul. Radockiego 
162/8

M iędzynarodowy Turniej 
Baseballowy w  ram ach Ligi 
Śląsko-M orawskiej

1.300,00 zł 1.000,00 zł

23
Klub Hokeja na Lodzie Kobiet 
„Kojotki” Naprzód Janów 
Katowice
Katowice, ul. Oswobodzenia 
85 a

M iędzynarodowy Turniej 
hokeja na lodzie w  kategorii 
wiekowej U  10

M iędzynarodowy Turniej 
hokeja na lodzie w  kategorii 
wiekowej U  14

20.000,00 zł 0,00 zł

24
Katowickie Stowarzyszenie 
Pływackie
Katowice, ul. Żwirki i Wigury 
32/5 b

Pływ acki D zień D ziecka 12.400,00 zł 0,00 zł

RAZEM 362.822,80 zł 60.000,00 zł

zastępuje się wyrażeniem:

Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazwą 
„Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.”, z
powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu 
epidemii oraz ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, w następujący sposób:
L.P. NAZW A

IA D E R S  PO DM IO TU
NA ZW A  IM PREZY W NIO SK O W AŃ  

A  K W O TA  
DO TACJI

PRZY ZN A N A
K W O TA

DO TACJI

UW AG I

1
KS AZS AWF Katowice
Katowice, ul. Mikołowska 
72 a

Puchar Silesia w 
pływaniu 
Puchar Polski im. 
Zbigniewa 
Czajkowskiego w 
szermierce

80.752.00 zł

31.311.00 zł

3.500,00 zł 

2.000,00 zł

2
AZS „Uniwersytet 
Śląski”
Katowice, ul. Bankowa 12

Akademickie 
Mistrzostwa Polski w 
piłce nożnej -  półfinał 
D

8.000,00 zł 1.500,00 zł

Akademickie 
Mistrzostwa Polski w 
trójboju siłowym

12.000,00 zł 0,00 zł

Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz
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Akadem ickie 
M istrzostw a Polski w 
futsalu mężczyzn- 
półfinał D

13.000,00 zł 1.500,00 zł

ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

3
HKS „Szopienice”
Katowice, ul. Obrońców 
Westerplatte 44

X X IX  M em oriał im. 
Cz. B iałasa w 
podnoszeniu ciężarów

10.200,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

4
UKS „4” Katowice
Katowice, ul. Trzech 
Stawów 10

Integracyjne Regaty 
K ajakowe o Puchar 
M iasta Katowice

5.500,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

5
UKS „Gladiator 23”
Katowice, ul. Medyków 
27

XVI M istrzostw a 
K atowic o Puchar 
Prezydenta M iasta 
K atowice w 
narciarstwie alpejskim  
Szkół Podstaw ow ych i 
Ponadpodstaw o-w ych 
w  slalomie gigancie

18.700,00 zł 4.500,00 zł

6
Klub Szachowy 
„HETMAN”
Katowice, ul. Hallera 28

Turniej szachowy z 
okazji uchw alenia 
K onstytucji 3-go M aja 
i w ybuchu Pow stania 
Śląskiego

6.000,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

7
UKS „Junga”
Katowice, ul. Morawa 119

Regaty żeglarskie w 
klasie Optym ist i 
O m ega z okazji 
otw arcia sezonu 
żeglarskiego

4.635,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

8
UKS „Kukułki”
Katowice, ul. Kukułek 2a

X III M em oriał im. 
Jerzego
Janikowskiego -  
Turniej w  szpadzie 
dziew cząt i chłopców

15.000,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

9
Miejskie TKKF
Katowice, ul. Kopernika 
14

M iejski Rajd 
rowerowy „N a kole 
kole N ikiszu”

Piłka nożna dla 
oldboys

W ojewódzki Z lot 
Ognisk i K lubów 
TKKF

4.715.00 zł

3.420.00 zł

18.585.00 zł

0,00 zł 

0,00 zł

0,00 zł

Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

10
Akademicki Związek 
Sportowy Katowice
Katowice, ul. Dworcowa 
15

Akadem ickie 
M istrzostw a Polski we 
wspinaczce sportowej

Akadem ickie

15.000. 00 zł

8.000. 00 zł

0,00 zł 

0,00 zł

Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i
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M istrzostw a Polski w 
aerobiku sportowym

rekomendacji

11
UKS „Carramba”
Katowice, ul. Ułańska 
9/118

M ini Carram ba Cup

Olim pie Hopes

Carram ba Cup - 
W inter

4.000. 00 zł

6.000. 00 zł

4.000. 00 zł

0,00 zł 

0,00 zł

2.000,00 zł

12
Śląski Klub Curlingowy
Katowice, ul. 
Sandomierska 21

Turniej Curlingowy o 
Czarny K am ień 
Śląskiego K lubu 
Curlingowego

6.000,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

13
Stowarzyszenie 
„Najduch Dojo”
Katowice, ul. Szarych 
Szeregów 16 E

Turniej kata dla dzieci 
i m łodzieży

Turniej walecznego 
smoka

2.000,00 zł 

1.600,00 zł

0,00 zł 

0,00 zł

Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

14
UKS „Szopienice”
Katowice, ul. Obr. 
Westerplatte 30

III M istrzostw a 
Szopienic D zikich 
D rużyn w  piłce nożnej

2.500,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

15
UKS „Sokół 43”
Katowice, ul. Brynicy 7

Turniej piłki siatkowej 
dziew cząt- X V  
M em oriał im. H. 
W agnera 
III Klubowe 
M istrzostw a K atowic 
M łodzików w 
siatkówce plażowej 
dziew cząt i chłopców

4.102,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

16
Automobilklub Śląski
Katowice, ul. Stanisława 4

Kato M asters- im preza 
autom obilowa

9.500,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

17
UKŁ „SPIN”
Katowice,
ul. Szopienicka 13 d/7

M istrzostw a Polski w 
łyżwiarstwie 
figurow ym  - 
„D iam entowy Spin”

4.000,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

18
Fundacja „Sportowe 
Katowice”
Katowice, ul. Bukowa 1 A

M łoda G ieK Sa CUP -  
cykl turniejów  
piłkarskich

14.944,00 zł 2.000,00 zł

19
Sąuashowice Kopalnia 
Sąusha
Katowice, ul. Wiązowa 5

Śląski Squash Open 
Vol. 5 -  Turniej o 
Puchar Prezydenta 
M iasta Katowice 
Polska L iga Squasha 
D yw izja 2
Polska L iga Squasha 
D yw izja 3

5.508,80 zł 2.000,00 zł
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20
KS „Capoeira 
Camangula”
Katowice, u l. Zarębskiego 
5a/4

VI Ogólnopolskie 
Zawody C a p o e ira : 
Jogos De Capoeira

5.150,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

21
Stowarzyszenie Projekt 
Basket Katowice
Katowice, u l. Panewnicka 
114/2

Basketm ania 2020 -  
3 turnieje 
koszykarskie

5.000,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

22
Baseballowy KS „Rawa 
Katowice”,
Katowice, u l. Radockiego 
162/8

M iędzynarodowy 
Turniej Baseballowy 
w  ram ach Ligi Śląsko- 
M orawskiej

1.300,00 zł 0,00 zł Zmiana stanowiska 
z uwagi na stan 

zagrożenia 
epidemicznego, 

stan epidemii oraz 
ustanowienie 
ograniczeń i 

rekomendacji

23
Klub Hokeja na Lodzie 
Kobiet „Kojotki” 
Naprzód Janów 
Katowice
Katowice, ul. 
Oswobodzenia 
85 a

M iędzynarodowy 
Turniej hokeja na 
lodzie w  kategorii 
wiekowej U  10

M iędzynarodowy 
Turniej hokeja na 
lodzie w  kategorii 
wiekowej U  14

20.000,00 zł 0,00 zł

24
Katowickie
Stowarzyszenie
Pływackie
Katowice, u l. Żwirki i
Wigury
32/5 b

Pływacki D zień 
D ziecka

12.400,00 zł 0,00 zł

RAZEM 362.822,80 zł 19.000,00 zł

2) § 5 w brzmieniu:

Oferty podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadania pod nazwą „Organizacja imprez 
sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.” na mocy niniejszego 
Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice spełniły wymogi formalno -  prawne i zostały zaopiniowane 
pozytywnie pod względem merytorycznym. Wysokość przyznanej dotacji dostosowano do posiadanych 
środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów, które nie otrzymały dotacji 
nie spełniły wymogów formalnych, zostały ocenione negatywnie pod względem merytorycznym lub nie 
otrzymały dofinansowania z powodu braku wystarczających środków finansowych.

zastępuje się wyrażeniem:

Oferty podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadania pod nazwą „Organizacja imprez 
sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.” na mocy niniejszego 
Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice spełniły wymogi formalno -  prawne i zostały zaopiniowane 
pozytywnie pod względem merytorycznym. Wysokość przyznanej dotacji dostosowano do posiadanych 
środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. Oferty podmiotów, które nie otrzymały dotacji 
nie spełniły wymogów formalnych, zostały ocenione negatywnie pod względem merytorycznym lub nie 
otrzymały dofinansowania z powodu braku wystarczających środków finansowych. Natomiast oferty, które 
spełniały wymogi formalno-prawne i zostały zaopiniowane pozytywnie pod względem merytorycznym, a 
które stały się niewykonalne z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego, a następnie stanu epidemii oraz ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie otrzymały dotacji.

3) § 6 w brzmieniu:
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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 „Organizacja imprez 
sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.”, wynoszą 60.000,00 zł.
Kwota środków rozdysponowanych wynosi 60.000,00 zł.

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 „Organizacja imprez 
sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.”, wynoszą 60.000,00 zł.
Kwota środków rozdysponowanych wynosi 19.000,00 zł. Do dyspozycji pozostaje kwota 41.000,00 zł.

4) § 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 1.491.000,00 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”.

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 Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360. Kwota środków rozdysponowanych wynosi 1.450.000,00 zł. Do 
dyspozycji pozostaje kwota 41.000,00 zł. Kwota 49.000,00 zł , pozostała do dyspozycji na mocy 
Zarządzenia Nr 888/2020 Prezydenta Miasta Katowice zmieniającego 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 r. została 
zwrócona do budżetu miasta Katowice na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Katowice o 
zabezpieczeniu środków na utworzenie Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom.

W projekcie budżetu miasta Katowice na rok 2020 r. łącznie środki finansowe przeznaczone na dotację 
wynoszą 14.251.000,00 zł i są zaplanowane w Dziale 926 Rozdziale 92605 § 2360. Na powyższe zadania 
została rozdysponowana kwota 1.450.000,00 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 201.000,00 zł zostanie rozdysponowana w wyniku 
kolejnych konkursów dotacyjnych oraz w trybie tzw. „Małych Grantów”.

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

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Katowice, 
nadzorującemu sprawy edukacji i sportu.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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