
ZARZĄDZENIE NR 1246/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 16 października 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” -  V 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 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 najkorzystniejszej oferty w ramach V 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 "Znajdź Pomoc" 8 350,00 zł 8 350,00 zł

Działalność na rzecz 
integracji i 
reintegracji 

zawodowej i 
społecznej osób 

zagrożonych 
w ykluczeniem  

społecznym  / W ydział 
Polityki Społecznej

Program  aktywności 
lokalnej w  ram ach 

w łączenia społecznego 
społeczności ZIT  / 

O ferta spełniła 
w ym ogi form alne 

i m erytoryczne.

2

Fundacja Pom ocy 
D zieciom  i M łodzieży 

N iepełnosprawnej im. Św. 
St. Kostki

33 136,16 zł 33 136,00 zł

Działalność na rzecz 
osób

niepełnospraw nych / 
W ydział Polityki 

Społecznej

Rem ont łazienek 
i pom ieszczenia 

gospodarczego w 
W TZ "Promyk"/ 
O ferta spełniła 

w ym ogi form alne 
i m erytoryczne.

3 Stowarzyszenie 
W spółpracy Regionalnej

84 400,00 zł 84 400,00 zł

Działalność 
w spom agająca rozwój 

wspólnot 
i społeczności 

lokalnych /  W ydział 
Polityki Społecznej

N ow a energia 
katow ickich 
społeczności 

lokalnych/ Oferta 
spełniła wym ogi 

form alne 
i m erytoryczne.

4

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 

N iepełnospraw nością 
Intelektualną Koło 

Katowice-G iszowiec

54 685,80 zł 54 685,00 zł

Działalność na rzecz 
osób

niepełnospraw nych / 
W ydział Polityki 

Społecznej

Zakup pojazdu do 
przewozu osób 

niepełnosprawnych, 
uczestników zajęć 

Ośrodka
Rehabilitacyjno -  

Edukacyjno -
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W ychowawczego im. 
d r M arii Trzcińskiej -  
Fajfrow skiej/ O ferta 

spełniła wym ogi 
form alne 

i m erytoryczne.

5

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 

N iepełnospraw nością 
Intelektualną Koło 

Katowice-G iszowiec

46 278,75 zł 46 278,00 zł

Działalność na rzecz 
osób

niepełnospraw nych / 
W ydział Polityki 

Społecznej

Zakup i 
przystosowanie 

pojazdu do przewozu 
osób

niepełnosprawnych, 
uczestników zajęć 

W arsztatów Terapii 
Zajęciow ej/ Oferta 

spełniła wym ogi 
form alne 

i m erytoryczne.

6

Stowarzyszenie 
W spierania D ziałań 

Tw órczych Osób 
N iepełnospraw nych 

UNIKAT

16 240,74 zł 0,00 zł

Działalność na rzecz 
integracji i 
reintegracji 

zawodowej i 
społecznej osób 

zagrożonych 
w ykluczeniem  

społecznym  / W ydział 
Polityki Społecznej

K rok do
sam odzielności - 
Idziemy do pracy 
Kontynuacja /  Po 

korekcie oferta nie 
spełniła w ym ogów 

formalnych.

7

Stowarzyszenie 
W spierania D ziałań 

Tw órczych Osób 
N iepełnospraw nych 

UNIKAT

26 114,79 zł 26 114,00 zł

Działalność na rzecz 
osób

niepełnospraw nych / 
W ydział Polityki 

Społecznej

Rem ont świetlicy 
i m odernizacja 

W arsztatu Terapii 
Zajęciowej UN IK A T 

w  K atow icach/ Po 
korekcie oferta spełniła 

w ym ogi form alne 
i m erytoryczne.

§ 2. 1. Łączne środki finansowe zaplanowane 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 zł, z czego: w ramach 
czterech naborów rozdysponowano kwotę 161 027 zł, do rozdysponowania pozostała kwota 338 973 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane w ramach V naboru dla organizacji pozarządowych przedstawionych 
w §1 zarządzenia wynoszą: 252 963 zł i są zaplanowane w rezerwie celowej budżetu miasta Katowice na 
2020 r. w dziale 758 rozdziale 75818.

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

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

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2046145202 
Imię: Marcin Tomasz 
Nazwisko: Krupa 
Instytucja: Urząd Miasta Katowice 
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 16 października 2020 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument
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