
ZARZĄDZENIE NR 2205/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie

poradnictwa specjalistycznego”.

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 XL/866/2021 Rady Miasta Katowice z dnia 
28 października 2021 roku w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na 2022 rok”

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotacje dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie 
poradnictwa specjalistycznego”, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone 
w konkursie, w następujący sposób:

L.p. Nazwa i adres podmiotu Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji

Nazwa oferty
oraz uzasadnienie wyboru oferty

1

Stowarzyszenie 
„Po MOC” dla Kobiet 

i Dzieci
im. M. Niepokalanej 
ul. Krasińskiego 21 

40-019 Katowice

55 430,00 zł 51 850,00 zł

„Poradnictwo specjalistyczne dla 
kobiet i ich dzieci dotkniętych 

współczesnym i form am i niewolnictwa  
lub innymi form am i przem ocy” 
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

2

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 

„Dom Aniołów Stróżów” 
ul. Andrzeja 12a 
40-061 Katowice

3 6 020,00 zł 29 000,00 zł

„Pom oc społeczna, w  tym pom oc  
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównania szans tych 

rodzin i osób - prowadzenie  
poradnictwa specjalistycznego”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

3

Rzymskokatolicka Parafia 
św. Barbary 

ul. Młodzieżowa 10 
40-485 Katowice

20 000,00 zł 15 000,00 zł

„Poradnia R odzinna”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

4
Fundacja Podaruj Nadzieję 

ul. Kotlarza 10b 
40-139 Katowice 14 500,00 zł 11 000,00 zł

„Prowadzenie punktu poradnictwa  
specjalistycznego dla mieszkańców  
miasta Katowice znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej"  
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

5

Parafia Ewangelicko- 
Augsburska 

ul. ks. bpa Bednorza 20 
40-384 Katowice 14 000,00 zł 12 000,00 zł

„Lokalne Centrum  Pom ocy 
i Wsparcia. Poradnictwo  

specjalistyczne dla rodzin i osób 
w trudnej sytuacji życiowej”
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Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

6

Społeczne Towarzystwo 
Hospicjum Cordis 

ul. Ociepki 2 
40-413 Katowice

13 210,00 zł 13 000,00 zł

„Poradnictwo specjalistyczne dla osób 
chorych przew lekle somatycznie i ich 

rodzin”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

7

Fundacja Jesteśmy 
dla Was

al. Korfantego 125a 
40-156 Katowice

10 150,00 zł 8 150,00 zł

„Poradnictwo specjalistyczne 
w Słonecznej K rain ie”

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

8.

Stowarzyszenie na rzecz 
Niepełnosprawnych SPES 

ul. Kościuszki 46 
40-048 Katowice

103 400,00 zł 0,00 zł

„Udzielania nieodpłatnej pom ocy  
praw nej oraz zwiększania świadomości 

praw nej społeczeństwa”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym, 

jednakże uzyskała najniższą liczbę 
punktów i ze względu na ograniczone 
środki nie otrzymała dofinansowania.

§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Pomoc społeczna, 
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób 
poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”, wynoszą: 140 000,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawionych w §1 zarządzenia 
wynoszą: 140 000,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2022 r. w dziale 852 rozdziale 85218 
paragrafie 2360 (zadania własne powiatu).

§ 3. Umowy na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostaną zawarte z wybranymi podmiotami 
maksymalnie do dnia 15 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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