
ZARZĄDZENIE NR 2254/2022 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania:

„Ochrona i promocja zdrowia: prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających 
na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 202 lr., poz. 1372 ze zm.), w wykonaniu uchwały nr XL/866/21 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 wybory najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotacje dla podmiotów niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Ochrona i promocja zdrowia: prowadzenie działań 
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia mieszkańców oraz 
związanej z nim jakości życia”, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone 
w konkursie, w następujący sposób:

L.P. Nazwa i adres 
organizacji

Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji
Nazwa oferty oraz uzasadnienie 

wyboru oferty

1
Fundacja Na Rzecz Dzieci 

"Miasteczko Śląskie" 
ul. Cynkowa 6 

42-610 Miasteczko Śląskie

10 500,00 zł 9 000,00 zł

Przeprowadzenie monitoringu 
narażenia dzieci na ołów 

w dzielnicy Szopienice wraz 
z działaniami pomocowymi 

i edukacyjnymi
Oferta spełniła wymogi formalne 

i merytoryczne.

2

Fundacja Komunikacji 
Międzykulturowej THE 

LINK
ul. Różyckiego 14C 

40-589 Katowice

22 358,00 zł 10 000,00 zł
Prozdrowotna Akademia Seniora

Oferta spełniła wymogi formalne 
i merytoryczne.

3
Fundacja Pomoc Maltańska - 
Maltańska Służba Medyczna 

ul. Wita Stwosza 41 
40-042 Katowice

8 000,00 zł 5 000,00 zł

Prowadzenie edukacji zdrowotnej 
z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla uczniów szkól 
podstawowych 

i ponadpodstawowych oraz 
nauczycieli

Oferta spełniła wymogi formalne 
i merytoryczne.
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4
Fundacja Śląskie Anioły 

ul. Mickiewicza 29 
40-085 Katowice

20 000,00 zł 5 000,00 zł

Ochrona i promocja zdrowia -  
prowadzenie działań z zakresu 
profilaktyki i promocji zdrowia 
mających na celu utrzymanie 

i poprawę zdrowia mieszkańców 
oraz związanej z nim jakości życia 

Oferta spełniła wymogi formalne 
i merytoryczne.

5
Fundacja Bażantowo 
ul. Hierowskiego 2 
40-750 Katowice

25 555,00 zł 11 000,00 zł
Zdrowy i aktywny senior

Oferta spełniła wymogi formalne 
i merytoryczne.

6
Fundacja In Corpore 

ul. Bażantów 2 
40-668 Katowice

38 000,00 zł 10 000,00 zł

"Senior na +" dostępne usługi 
zdrowotne w Centrum Diagnostyki 

i Terapii In Corpore
Oferta spełniła wymogi formalne 

i merytoryczne.

7
Uczniowski Klub Sportowy 

Oktagon
ul. Wiosny Ludów 22 

40-374 Katowice

15 799,00 zł 0,00 zł

Promocja zdrowia z Oktagonem
Oferta spełniła wymogi formalne, ale 

z uwagi na ograniczone środki 
przeznaczone na konkurs do 

realizacji przyjęto oferty, które 
uzyskały najwyższą liczbę punktów.

8
Pracownia Edukacji Żywej 

ul. Kopernika 14 
40-064 Katowice

6 400,00 zł 0,00 zł

LasKoi
Oferta spełniła wymogi formalne, ale 

z uwagi na ograniczone środki 
przeznaczone na konkurs do 

realizacji przyjęto oferty, które 
uzyskały najwyższą liczbę punktów.

9
Fundacja Oko w Oko 

z Rakiem
ul. Marcinkowskiego 2A/13 

40-233 Katowice

6 550,00 zł 0,00 zł

Smacznie i zdrowo z Fundacją Oko 
w Oko z Rakiem -  książka 

z zaleceniami żywieniowymi 
i kosmetycznymi

Oferta spełniła wymogi formalne, ale 
z uwagi na ograniczone środki 
przeznaczone na konkurs do 

realizacji przyjęto oferty, które 
uzyskały najwyższą liczbę punktów.

10

Katowickie Stowarzyszenie 
Tenisowe Akademia Tenisa 

Katarzyny Pyka 
ul. Chorzowska 73 
40-101 Katowice

7 200,00 zł 0,00 zł

Ochrona i promocja zdrowia -  
prowadzenie działań z zakresu 
profilaktyki i promocji zdrowia 
mających na celu utrzymanie 

i poprawę zdrowia mieszkańców 
oraz związanej z nim jakości życia 
Oferta spełniła wymogi formalne, ale 
w ocenie merytorycznej nie uzyskała 

minimalnej wymaganej liczby 45 
punktów.
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11
Fundacja Pro witalni 

ul. Radockiego 84/18 
40-645 Katowice

17 200,00 zł 0,00 zł

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy
Oferta spełniła wymogi formalne, ale 
w ocenie merytorycznej nie uzyskała 

minimalnej wymaganej liczby 45 
punktów.

12
Fundacja Fili Futuri 

ul. Rzepakowa 2 
40-541 Katowice

38 603,80 zł 0,00 zł

Terapia ręki dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym

Oferta spełniła wymogi formalne, ale 
w ocenie merytorycznej nie uzyskała 

minimalnej wymaganej liczby 45 
punktów.

13
Stowarzyszenie RATUJEMY 

ul. Staromiejska 6/1 OD 
40-013 Katowice

43 000,00 zł 0,00 zł

Promowanie zdrowia, pierwszej 
pomocy oraz bezpieczeństwa - 
Organizacja szkoleń, pokazów 

z pierwszej pomocy, akcji 
charytatywnych oraz profilaktyki 

Oferta spełniła wymogi formalne, ale 
w ocenie merytorycznej nie uzyskała 

minimalnej wymaganej liczby 45 
punktów.

14
Fundacja Onkologiczna 

Rakiety
al. Rzeczpospolitej 2/U2 

02-972 Warszawa

50 000,00 zł 0,00 zł

Przystanek "Zdrowe Katowice"
Oferta nie spełniła wymogów 

formalnych - brak dołączonego 
pełnomocnictwa dla osoby, która 

podpisała ofertę.

15
Śląskie Stowarzyszenie 

Alzheimerowskie 
ul. Wilczewskiego 5 

40-675 Katowice

5 249,00 zł 0,00 zł

Ochrona i promocja zdrowia -  
prowadzenie działań z zakresu 
profilaktyki i promocji zdrowia 
mających na celu utrzymanie 

i poprawę zdrowia mieszkańców 
oraz związanej z nim jakości życia 

Oferta nie spełniła wymogów 
formalnych - oferta w wersji 

papierowej zawiera inną sumę 
kontrolną niż w generatorze eNGO.

§ 2. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Ochrona i promocja 
zdrowia: prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie 
i poprawę zdrowia mieszkańców oraz związanej z nim jakości życia” wynoszą 50 000,00 zl i są zabezpieczone 
w budżecie miasta Katowice na 2022 rok w dziale 851 rozdziale 85149 §2360 (zadania własne powiatu). 
Rozdysponowano kwotę 50 000,00 zl.

§ 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.

Prezydent Miasta Katowice 

Marcin Krupa
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