
ZARZĄDZENIE NR 1654/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 28 maja 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” -  VI 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 VI 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.
Nazwa i 

adres 
podmiotu

Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji

Nazwa zadania 
publicznego / 

realizator 
dysponent 
środków

Nazwa oferty 
oraz

uzasadnienie 
wyboru oferty

Krótki opis zadania

1.

Fundacja
Wielki

Człowiek
Ul.

Wyzwolenia
12

40-756
Katowice

9 000 zł 9 000 zł

K ultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury 
i dziedzictwa 
narodowego/ 

W ydział Kultury

W ydanie 
publikacji z serii 

"Z  archiwum  
Jerzego

Kukuczki" tom  
III/ Oferta 

spełniła wym ogi 
form alne 

i m erytoryczne.

Celem zadania jest 
przygotowanie 

pełnej treści książki 
-  zakresu

tekstowego, wyboru 
archiwaliów, 
opracowania 

merytorycznego, 
przeprowadzenia 
redakcji i korekty 
tekstu, stworzeniu 

materiałów 
multimedialnych, 
projekty okładki 

oraz składu.

2.

Katolicka 
Fundacja 

D zieciom  w 
parafii św. 
Ap. P iotra i 

Paw ła w 
Katowice 

Ul. Kilińskiego 
15

40-061
Katowice

5 500 zł 5 500 zł

Działalności na 
rzecz integracji 

i reintegracji 
zawodowej 
i społecznej 

osób
zagrożonych 

w ykluczeniem  
społecznym / 

W ydział Polityki 
Społecznej

K lucz do 
przyszłości - 

przeciw 
w ykluczeniu/ 

O ferta spełniła 
wym ogi 
form alne 

i m erytoryczne.

Konsultacje 
indywidualne, 

szkolenia itp. Dla 
18 członków Klubu 
Młodzieżowego.
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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, II, III, IV i V naborze ofert to kwota 250 474 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane w ramach VI naboru dla organizacji pozarządowych 
przedstawionych w §1 zarządzenia wynoszą: 14 500,00 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 Kultury oraz Naczelnikowi Wydziału 
Polityki Społecznej.

§ 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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