
ZARZĄDZENIE NR 1390/2020 
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: „Działania na rzecz osób

z niepełnosprawnościami”.

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 XXVI/609/20 Rady Miasta Katowice z dnia 
22 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 
2021 rok” oraz 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”

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotacje dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Działania na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami”, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone 
w konkursie, tj.:

L.p. Nazwa i adres 
podmiotu

Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji

Nazwa oferty
oraz uzasadnienie wyboru oferty

1.

Polskie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło 

Katowice - Giszowiec, 
ul. Gościnna 8, 

40-477 Katowice

497 009,04 zł 426 041,00 zł

„Organizacja dziennych ośrodków dla 
osób z niepełnosprawnościami, które 
ukończyły 24  rok życia lub ukończyły 
edukację w  szkołach specjalnych lub 
integracyjnych i nie kwalifikują się 

do innej fo rm y opieki”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

2.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób

Niepełnosprawnych 
„SIÓDEMKA”, 
ul. Olchawy 1/4, 
40-383 Katowice

343 000,00 zł 242 000,00 zł

„Ośrodek Pobytu  
Dziennego Otwarte D rzw i” 

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

3.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób

Niepełnosprawnych 
„SIÓDEMKA”, 
ul. Olchawy 1/4, 
40-383 Katowice

311 700, 00 zł 228 000,00 zł

„Ośrodek Pobytu  
Dziennego A ktyw ni R azem ”

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

4.

Śląskie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski 

i Osobom 
z Upośledzeniem 

Umysłowym Oddział 
„ODRODZENIE”, 

ul. Radockiego 280, 
40-645 Katowice

97 700,00 zł 97 700,00 zł

„W ieloprofilowe, specjalistyczne 
wsparcie dziecka i rodziny 

z niepełnosprawnością”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

5. Regionalna Fundacja „Kom pleksowa rewalidacja dzieci
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Pomocy Niewidomym, 
ul. św. Piotra 9, 
41-500 Chorzów

20 000,00 zł 20 000,00 zł
niewidomych i niedowidzących  

ze sprzężoną niepełnosprawnością, 
w wieku do lat 8 z  terenu M iasta  

K atow ice”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

6.

Społeczne Towarzystwo 
Hospicjum Cordis, 

ul. Teofila Ociepki 2, 
40-413 Katowice

50 000,00 zł 40 000,00 zł

„Fizjoterapia osób niepełnosprawnych  
z obrzękiem limfatycznym i chorych 

now otw orow o”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

7.

Archidiecezjalny Dom 
Hospicyjny 

bł. Jana Pawła II, 
ul. L. Różyckiego 14 d, 

40-589 Katowice

125 000,00 zł 33 180,00 zł

„Działania na rzecz osób 
z niepełnosprawnościam i” 

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

8.

Śląskie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski 

i Osobom 
z Upośledzeniem 

Umysłowym 
„SZANSA”, 
ul. PCK 2, 

40-057 Katowice

16 000,00 zł 16 000,00 zł

„Aktywizacja, rehabilitacja i terapia, 
integracja, rozwój zainteresowań  

i uspołecznienia, osób z  upośledzeniem  
umysłowym - m ieszkańców Katowic 

w K lubie A ktywizacji Dorosłych  
Śląskiego Stowarzyszenia "SZANSA”” 

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

9.

Śląskie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski 

i Osobom 
z Upośledzeniem 

Umysłowym 
„SZANSA”, 
ul. PCK 2, 

40-057 Katowice

8 000,00 zł 8 000,00 zł

„Rehabilitacja , psychoterapia  
z elem entam i logopedii, ćwiczenia 

i gim nastyka kondycyjno-ruchowa osób 
niepełnosprawnych oraz terapia  
rodziców - m ieszkańców Katowic  

w Punkcie Terapeutycznym Śląskiego  
Stowarzyszenia „Szansa" w  2021r.” 

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

10.

Fundacja Zazuzi, 
ul. Honorowych 
Dawców Krwi 6, 
40-675 Katowice

37 900,00 zł 0,00
„Refleksologia - zdrowie przez stopy” 

Oferta spełniła wymogi formalne, 
ale w ocenie merytorycznej nie uzyskała 
wymaganej, minimalnej liczby punktów.

R A Z E M: 1 110 921,00 zł

§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Działania na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami”, wynoszą: 1 110 921,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowych przedstawionych 
w §1 zarządzenia wynoszą: 1 110 921,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice 
na 2021 r. w dziale 853 rozdziale 85311 paragrafie 2360 (zadania własne powiatu).

§ 3. Umowy na realizację zadania, o którym mowa w §1 zawarte zostaną z wybranymi organizacjami 
pozarządowymi od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., z możliwością ich przedłużenia nie 
dłużej niż do 30 czerwca 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.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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