
ZARZĄDZENIE NR 2231/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 9 lutego 2022 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” -  I nabór 2022.

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 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. Dokonać rozstrzygnięcia konkursu w ramach I 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
13 500,00 9 500,00 

zł

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa 
narodowego / 

Wydział Kultury

Wydanie 
publikacji z serii 

"Z archiwum 
Jerzego

Kukuczki" tom 
III/ Oferta 

spełniła wymogi 
formalne i 

merytoryczne.

przygotowanie 
interaktywnej 

publikacji jednego z 
dzienników z 

ekspedycji na szczyt 
Broad Peak w 1982 

r.

2.
Fundacja
Wielki

Człowiek
18 500,00 18 500,00 

zł

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie 

tradycji narodowej, 
pielęgnowania 
polskości oraz 

rozwoju 
świadomości 
narodowej, 

obywatelskiej i 
kulturowej / Wydział 

Kultury

Wirtualne 
Muzeum 
Jerzego 

Kukuczki. 
Digitalizacja, 
opracowanie, 
udostępnienie 

III/ Oferta 
spełniła wymogi 

formalne i 
merytoryczne.

stworzenie 
wirtualnego Muzeum 

Jerzego Kukuczki
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3

Fundacja
Viribus
Unitis

Katowice

16 800,00 16 800,00 
zł

Edukacja, oświata i 
wychowanie / 

Wydział Edukacji i 
Sportu

Prowadzenie 
Punktu 

Informacji 
Europejskiej/ 

Oferta spełniła 
wymogi 

formalne i 
merytoryczne.

prowadzenie Punktu 
Informacji 

Europejskiej

§ 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 2022 r. wynoszą 500 000,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane w ramach I naboru ww. konkursu dla organizacji pozarządowych 
przedstawionych w §1 zarządzenia wynoszą: 44 800,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury oraz Wydziału Edukacji i 
Sportu.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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