
ZARZĄDZENIE NR 2302/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 22 marca 2022 r.

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

społecznym”.

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”, Uchwały nr XXVIII/626/20 Rady Miasta Katowice z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
„Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025” 
oraz Uchwały nr XLI/885/21 Rady Miasta Katowice z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie „Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 
rok”.

zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przyznać dotację dla podmiotu niezaliczanego do 

sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym” w ramach pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w zakresie ich zdrowia psychicznego, 
po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie, tj.:

LP.
NAZWA I 

ADRES 
PODMIOTU

KWOTA
WNIOSKOWANEJ 
DOTACJI na 2022 

rok

KWOTA 
PRZYZNANEJ 

DOTACJI 
na 2022 rok

NAZWA OFERTY ORAZ 
UZASADNIENIE WYBORU LUB 

ODRZUCENIA OFERTY

1.

Fundacja Podaruj 
Nadzieję z 
siedzibą w 

Katowicach, ul. 
Kotlarza 10B

57 200,00 zł 0,00 zł

„Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym ”

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym. 
Liczba uzyskanych punktów - 52

2.

Fundacja 
Jesteśmy dla Was 

z siedzibą w 
Katowicach, Al. 
Korfantego 125 

A

103 000,00 zł 0,00 zł

„Ośrodek wsparcia 
psychologicznego dla dzieci 

i młodzieży”
Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym. 
Liczba uzyskanych punktów - 56

3.

Fundacja Po 
Skrzydła z 
siedzibą w 

Sosnowcu, ul. 
Krzywa 2 (lokal 

na realizację 
zadania 

Katowice, ul. 
Sokolska 16/44)

129 969,00 zł 0,00 zł

„ Pod Skrzydłami- wsparcie 
w zakresie poprawy zdrowia 

psychicznego i przeciwdziałania 
uzależnieniom dla dzieci 

i młodzieży oraz ich środowisk 
wychowawczych”

Oferta spełniła wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana pozytywnie pod 

względem merytorycznym. 
Liczba uzyskanych punktów - 50

4.

Śląskie Centrum 
Profilaktyki i 

Psychoterapii z 
siedzibą w

130 000,00 zł 130 000,00 zł

„ Strefa Zmiany- Poradnia dla 
dzieci, młodzieży, rodziców 

i nauczycieli mieszkańców Katowic”
Oferta spełniła wymogi formalne oraz
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Katowicach, ul. 
Ligocka 5

została zaopiniowana pozytywnie pod 
względem merytorycznym. 

Liczba uzyskanych punktów - 71

Razem: 130 000,00 zł
§ 2. 1. Łączne środki finansowe do rozdysponowania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym” w ramach Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2021-2025, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynoszą 130 000,00 złotych.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji przedstawionej w §1 zarządzenia wynoszą 130 000,00 
złotych i są zaplanowane w całości w budżecie miasta Katowice na 2022 rok w dziale 851 rozdziale 85154 
paragrafie 2360 (zadania własne gminy).

§ 3. Umowa na realizację zadania, o którym mowa w §1 zawarta zostanie z wybraną organizacją 
pozarządową do dnia 31 grudnia 2022 r., z możliwością jej przedłużenia nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r. 
w formie aneksu do umowy.

§ 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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