
ZARZĄDZENIE NR 1139/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotom 
uprawnionym na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji 

pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów 
finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw.

„wkładu własnego” -  III nabór ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) 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 najkorzystniejszej oferty w ramach III naboru ofert oraz podziału środków 
finansowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym na wsparcie zadań publicznych 
skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta 
Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu 
miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej 
opiniującej złożone oferty w konkursie, w następujący sposób:

L.p. Nazwa i adres 
podmiotu

Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji

Nazwa zadania 
publicznego / 
realizator -  

dysponent środków

Nazwa oferty 
oraz uzasadnienie 

wyboru oferty

1. Fundacja Jesteśmy dla 
Was 6 916,98 zł 6 916,00 zł

Udzielanie 
nieodpłatnej 

pomocy prawnej 
oraz zwiększanie 

świadomości 
prawnej

społeczeństwa / 
Wydział Polityki 

Społecznej

Udzielanie pomocy 
osobom

pokrzywdzonym 
przestępstwem oraz 

osobom im 
najbliższym oraz 

świadkom i osobom 
im najbliższym 

w Okręgu Katowice 
/

Oferta spełniła 
wymogi formalne 
i merytoryczne.

2

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną

22 968,00 zł 22 968,00 zł

Działalność na rzecz 
osób

niepełnosprawnych / 
Wydział Polityki 

Społecznej

Centrum Doradztwa 
Zawodowego o 

Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych 

Intelektualnie -  
Centrum DZWONI 

III /
Oferta spełniła 

wymogi formalne 
i merytoryczne.
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§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania na udzielenie dotacji podmiotom 
uprawnionym na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji 
pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych 
ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” 
wynoszą: 500 000,00 zł, w tym w ramach I naboru rozdysponowano kwotę 92 950,50 zł (w zaokrągleniu 
do pełnych złotych 92 951,00 zł), natomiast w ramach II naboru rozdysponowano kwotę 7 692,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane w ramach III naboru dla organizacji pozarządowych 
przedstawionych w §1 zarządzenia wynoszą: 29 884,00 zł i są zaplanowane w rezerwie celowej budżetu miasta 
Katowice na 2020 r. w dziale 758 rozdziale 75818.

3. W związku z planowaną realizacją zadań publicznych ujętych w §1 konieczne jest dokonanie zmian 
w budżecie miasta Katowice w oparciu o wniosek dysponenta o uruchomienie środków z rezerwy budżetowej 
do wysokości kwot zatwierdzonych niniejszym zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Katowice.

§ 3. Umowy na realizację w 2020 r. powyższych zadań z zakresu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie zostaną niezwłocznie zawarte z wybranymi podmiotami po dokonaniu 
stosownych zmian w budżecie miasta Katowice, o których mowa w §2 ust. 3.

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

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowym Wiceprezydentom Miasta Katowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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