
ZARZĄDZENIE NR 1388/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie 
schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”.

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 XXVIII/626/20 Rady Miasta Katowice z dnia 19 listopada 
2020 r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na lata 2021 - 2025” oraz Uchwały nr XXVI/609/20 Rady Miasta Katowice z dnia 22 października 2020 r. 
w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotacje dla podmiotów niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, 
posiłku i niezbędnego ubrania - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”, po zasięgnięciu opinii 
komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie, w następujący sposób:

L.p. Nazwa i adres 
podmiotu

Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji
Nazwa oferty

oraz uzasadnienie wyboru oferty

1

Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie 
Dobroczynne 

ul. Bolesławska 23 
32-310 Klucze

1 216 612,20

2021 r. -  
397 800,00
2022 r. -  

407 500,00
2023 r. -  

411 170,00
razem 

1 216 470,00

ChSD dla noclegowni przy  Westerplatte, 
wieloletnie działania 2021 - 2023
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

2

Górnośląskie 
Towarzystwo 
Charytatywne 

ul. Sienkiewicza 23 
40-039 Katowice

1 380 000,00

2021 r. -  
408 000,00
2022 r. -  

417 000,00
2023 r. -  

421 000,00
razem 

1 246 000,00

Noclegownia dla Bezdomnych M ężczyzn  
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

3

Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta 

ul. Bracka 18 
40-858 Katowice

1 221 384,00

2021 r. -  
315 000,00
2022 r. -  

320 000,00
2023 r. -  

325 000,00
razem 

960 000,00

Noclegownia dla osób bezdomnych 
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

Łącznie:
3 817 996,20

3 422 470,00
w tym: 

2021 r. -  
1 120 800,00
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2022 r. -  
1 144 500,00 

2023 r. -  
1 157 170,00

§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Pomoc 
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - prowadzenie noclegowni dla 
bezdomnych mężczyzn” w latach 2021 - 2023, wynoszą: 3 664 154,00 zł, w tym: w 2021 r. -  1 195 199,00 zł, 
w 2022 r. -  1 228 311,00 zł i w 2023 r. - 1 240 644,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowych przedstawionych w § 1 zarządzenia 
wynoszą: 3 422 470,00 zł, w tym: w 2021 r. - 1 120 800,00 zł, w 2022 r. - 1 144 500,00 zł i w 2023 r. - 
1 157 170,00 zł. i są zaplanowane w całości w budżecie miasta Katowice na 2021 r. oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej (WPF), w dziale 852 rozdziale 85203 paragrafie 2360 (zadania własne gminy).

§ 3. Umowy na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zawiera się z wybranymi podmiotami na okres od 
dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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