
ZARZĄDZENIE NR 2051/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 10 listopada 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” -  II edycja 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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”.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać rozstrzygnięcia konkursu w ramach II edycji 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 

wnioskowa 
nej dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji

Nazwa zadania 
publicznego / 

realizator 
dysponent 
środków

Nazwa oferty 
oraz

uzasadnienie 
wyboru oferty

Krótki opis zadania

1.

Fundacja Pomocy 
Dzieciom i 
Młodzieży

Niepełnosprawnej im. 
Św. St. Kostki

11 429,16 11 429,16

Działania na 
rzecz osób 

niepełnosprawn 
ych/ Wydział 

Polityki 
Społecznej

remont w 
WTZ

PROMYK/ 
Oferta spełniła 

wymogi 
formalne i 

merytoryczne.

wymiana 
kaloryferów, 
drzwi wraz z 
ościeżnicami, 

okładziny stopni 
schodowych, 

balustrada wraz z 
pracami

wykończeniowymi

2.

Śląskie
Stowarzyszenie "Ad 
Vitam Dignam" w 

Katowicach

29 254,00 29 254,00

Działania na 
rzecz osób 

niepełnosprawn 
ych/ Wydział 

Polityki 
Społecznej

remont w 
warsztacie 

terapii 
zajęciowej/ 

Oferta spełniła 
wymogi 

formalne i 
merytoryczne.

wymiana 
wykładzin, 

pomalowanie 
ścian, wymiana 36 

grzejników, 
likwidacja progów
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3

Stowarzyszenie 
Wspierania Działań 

Twórczych Osób 
Niepełnosprawnych 

UNIKAT

32 411,13 32 411,13

Działania na 
rzecz osób 

niepełnosprawn 
ych/ Wydział 

Polityki 
Społecznej

remont i 
modernizacja 
pracowni oraz 

korytarzy 
WTZ/ Oferta 

spełniła 
wymogi 

formalne i 
merytoryczne.

remont i 
odświeżenie 
(malowanie) 
wszystkich 

pracowni na 
piętrze w WTZ, 

poprawa wizualna 
podłóg, likwidacja 

progów, 
kompleksowa 

wymiana elektryki 
i poprawa jakości 

oświetlenia, 
wymiana drzwi 

wejściowych z obu 
stron , montaż 

domofonu

4

Stowarzyszenie Na 
Rzecz

Niepełnosprawnych
SPES

12 391,71 12 391,71

Działania na 
rzecz osób 

niepełnosprawn 
ych/ Wydział 

Polityki 
Społecznej

zakup
wyposażenia 
dla warsztatu/ 
Oferta spełniła 

wymogi 
formalne i 

merytoryczne.

zakup 3 stołów 
specjalistycznych 
warsztatowych, 
zakup 11 krzeseł 

zdrowotnych, 
zakup zmywarki

§ 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” w ramach II edycji konkursu to kwota 
186 159,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane w ramach II edycji konkursu dla organizacji pozarządowych 
przedstawionych w §1 zarządzenia wynoszą: 85 486,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Katowice 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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