
ZARZĄDZENIE NR 2169/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców”.

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 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały nr XL/866/21 Rady Miasta Katowice z dnia 28 października 
2021 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

zarządza się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się dokonane przez komisję konkursową rozstrzygnięcie konkursu ofert

dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Punkt 
Informacyjny dla Cudzoziemców”, w następujący sposób:

L.p. Nazwa i adres 
podmiotu

Kwota
wnioskowanej
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

Liczba
uzyskanych
punktów

Nazwa oferty oraz 
uzasadnienie wyboru oferty

1.
Fundacja In  Corpore 
ul. Bażantów  2 , 40

668 Katowice
90 000,00 zł 90 000,00 zł 50 pkt

„Punkt Inform acyjny dla 
Cudzoziem ców”

O ferta spełniła w ym ogi form alne i 
m erytoryczne

§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Punkt Informacyjny dla 
Cudzoziemców”, wynoszą: 90 000,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowej przedstawionej w §1 zarządzenia 
wynoszą: 90 000,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2022 r. w dziale 852 rozdziale 85231 
paragrafie 2360.

§ 3. Umowa na realizację zadania, o którym mowa w §1 zawarta zostanie z wybraną organizacją 
pozarządową od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice 

Marcin Krupa
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