
ZARZĄDZENIE NR 1389/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom

społecznym”.

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 XXVI/609/20 Rady Miasta Katowice z dnia 22 października 2020 r. 
w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”, 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 
XXVIII/618/20 Rady Miasta Katowice z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie „Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym”, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, opiniującą oferty złożone w konkursie, tj.:

LP.
NAZWA I 

ADRES 
PODMIOTU

KWOTA
WNIOSKOWANEJ 
DOTACJI na 2021 

rok

KWOTA 
PRZYZNANEJ 

DOTACJI 
na 2021 rok

NAZWA OFERTY ORAZ 
UZASADNIENIE WYBORU LUB 

ODRZUCENIA OFERTY

1.

Katowickie 
Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe 

„Dwójka”, 
Katowice, 
ul. Ks. Bpa 

H. Bednorza 22

115 550,00 zł 104 811,00 zł

„Trzeźwość -  Integracja - Rozwój”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym. 
Wysokość przyznanej dotacji 

dostosowano do posiadanych środków 
finansowych na realizację tego 

zadania.

2.

Katowickie 
Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe 

„Jędruś”, 
Katowice, 

ul. Macieja 10

34 870,00 zł 34 596,00 zł

„Pomagając innym pomagasz sobie”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym. 
Wysokość przyznanej dotacji 

dostosowano do posiadanych środków 
finansowych na realizację tego 

zadania.

3.

Polskie 
Towarzystwo 
Zapobiegania 
Narkomanii, 
Katowice, 

ul. Warszawska 
19

95 160,00 zł 73 765,00 zł

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym. Poradnia 

dla osób używających i 
uzależnionych od narkotyków i 

alkoholu oraz współuzależnionych” 
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.
Wysokość przyznanej dotacji 

dostosowano do posiadanych środków 
finansowych na realizację tego 

zadania.

4. Wspólnota
Dobrego 163 080,00 zł 51 447,00 zł „Mam wartość w oczach”

Oferta spełniła wymogi formalne oraz
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Pasterza-- Punkt 
Misyjny i 
Pomocy 

Kryzysowej 
Katowice, ul. 

Opolska 9

została zaopiniowana pozytywnie pod 
względem merytorycznym. 

Wysokość przyznanej dotacji 
dostosowano do posiadanych środków 

finansowych na realizację tego 
zadania.

5.

Wspólnota 
Dobrego Pasterza 

Klub Wysoki 
Zamek 

Katowice, ul. 
Gliwicka 96

140 300,92 zł 80 184,00 zł

„Nie wiesz co robić? Rób Dobro z 
Zupą w Kato!”

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym. 
Wysokość przyznanej dotacji 

dostosowano do posiadanych środków 
finansowych na realizację tego 

zadania.

Razem: 344 803,00 zł

§ 2. 1. Łączne środki finansowe do rozdysponowania dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym” w ramach "Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z 
organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025" oraz "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" wynoszą 344 803,00 złotych.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji przedstawionych w §1 zarządzenia wynoszą 344 
803,00 złotych i są zaplanowane w całości w budżecie miasta Katowice na 2021 rok w dziale 851 rozdziale 
85153 paragrafie 2360 oraz w dziale 851 rozdziale 85154 paragrafie 2360 (zadania własne gminy):

Przeciwdziałanie narkomanii -  106 295,00 zł.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych -  238 508,00 zł.
§ 3. Umowy na realizację zadania, o którym mowa w §1 zawarte zostaną z wybranymi organizacjami 

pozarządowymi do dnia 31 grudnia 2021 r., z możliwością ich przedłużenia nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 
r. w formie aneksu do umowy.

§ 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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