
ZARZĄDZENIE NR 1570/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 31 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” -  IV 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 IV 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

Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji

N azw a zadania 
publicznego / 

realizator dysponent 
środków

Nazw a oferty 
oraz uzasadnienie 

w yboru oferty

1.

Fundacja Viribus 
Unitis

Ul. K ościuszki 6 
40-049 Katowice

15 500,00 zł 15 500,00 zł

Nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 

i wychowanie: 
Prowadzenie zajęć 

popularyzujących wiedzę, 
innowacyjność 

i osiągnięcia współczesnej 
nauki w śród społeczeństwa 

/  W ydział Edukacji 
i Sportu

Prowadzenie Punktu 
Inform acji Europejskiej / 
O ferta spełniła wym ogi 

form alne i m erytoryczne.

2.

Fundacja Pom ocy 
D zieciom  i 
M łodzieży 

Niepełnosprawnej 
im. Św. St. Kostki 

Ul. 1 M aja 88 
40-240 Katowice

198 150,00 zł 0,00 zł

Działalność na rzecz osób 
z niepełnosprawnościam i / 

W ydział polityki 
Społecznej

KM O -  OSL etap II 
/  O ferta nie spełniła 

wym ogów  formalnych.

3

Pracow nia Edukacji 
Żywej, ul. Kopernika 

14, Katowice 
Ul. Kopernika 14 
40-064 Katowice

1 550,00 zł 1 550,00 zł

Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa
przyrodniczego/ W ydział 

K ształtow ania Środowiska

Katow icki Spacerownik 
przyrodniczy -  wersja 

papierow a /  O ferta spełniła 
w ym ogi formalne 

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, w tym wolne 
środki po I, II i III naborze ofert to kwota 367 452,00 zł.
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2. Środki finansowe rozdysponowane w ramach IV naboru dla organizacji pozarządowych 
przedstawionych w §1 zarządzenia wynoszą: 17 050,00 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 Edukacji i Sportu oraz Naczelnikowi 
Wydziału Kształtowania Środowiskiem.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowym Wiceprezydentom Miasta Katowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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