
ZARZĄDZENIE NR 1526/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 9 marca 2021 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 z późn. zm) w wykonaniu Uchwały nr XXVI/690/20 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 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.
N azw a i adres 

podm iotu

K w ota
wnioskowanej

dotacji

K w ota
przyznanej

dotacji

N azw a zadania 
publicznego / 

realizator dysponent 
środków

N azw a oferty
oraz uzasadnienie w yboru oferty

1.

Stowarzyszenie 
Living Space 

Theatre,
ul. K opernika 14, 

Katowice

10 000 zł 10 000 zł

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa 
narodowego 

/  W ydział Kultury

Somatopie -  prezentacja spektaklu 
teatru tańca /

Oferta spełniła w ym ogi form alne i 
m erytoryczne.

2.

Fundacja Czas 
Dzieci, 

ul. Felicjanek 
10/17, Kraków

15 000 zł 15 000 zł

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa 
narodowego 

/  W ydział Kultury

M iędzypokoleniowy Festiwal 
Literatury Dziecięcej w  K atow icach 

2021 /
Oferta spełniła w ym ogi form alne i 

m erytoryczne.

3

Pracow nia 
Edukacji Żywej, 
ul. K opernika 14, 

Katowice

1 550 zł 0 zł

D ziałalność na rzecz 
dzieci i m łodzieży, w 

tym  w ypoczynku 
dzieci i młodzieży 
/  W ydział Polityki 

Społecznej

Katow icki Spacerownik przyrodniczy 
-  w ersja papierow a /  O ferta nie 
spełniła wym ogów  form alnych i 

merytorycznych.

4

Fundacja Instytut 
Białowieski, 

ul. Rum iankowa 
14/4, B iałystok

500 000 zł 0 zł

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom  i 

patologiom  
społecznym  / 

W ydział Polityki 
Społecznej

Centrum  Zrównoważonego Rozwoju. 
"Okrągły stół dla Puszczy 

Białowieskiej".
w w w .Festiw alPuszczyBialow ieskiej. 

p l w w w .FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 

w w w .ForestFestival.Eu /

O ferta nie spełniła w ym ogów 
form alnych i merytorycznych.
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§ 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, w tym wolne 
środki po I i II naborze ofert to kwota 392 452 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane w ramach III naboru dla organizacji pozarządowych 
przedstawionych w §1 zarządzenia wynoszą: 25 000 zł i są zaplanowane w rezerwie celowej budżetu miasta 
Katowice na 2021 r. w dziale 758 rozdziale 75818.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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