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ZARZĄDZENIE NR 2332/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

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

organizację XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 - WUF11”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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. Dokonać rozstrzygnięcia konkursu w ramach naboru ofert oraz podziału środków finansowych z 

przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji 
zadania: „Realizacja wolontariatu wspierającego organizację XI sesji Światowego Forum Miejskiego w 
Katowicach w roku 2022 - WUF11”, 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 
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Krótki opis zadania

1.
Stowarzyszenie

Regionalne
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Wolontariatu

340 430,00zł 340 430,00zł

Promocja i 
organizacja 
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/ Wydział 
Polityki 

Społecznej

Realizacja 
wolontariatu 

wspierającego 
organizację XI 

sesji
Światowego
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Miejskiego w 
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roku 2022 - 
WUF11 / 

Oferta spełniła 
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merytoryczne

Celem  głów nym  
zadan ia  je s t  
organizacja  

w olontaria tu  
celem  w sparcia  

uczestników  oraz  
w ydarzeń  

organizow anych  
w ram ach X I  

sesji Św iatow ego  
F orum  

M iejskiego w 
K atow icach  w 

2022 roku - 
WUF11.

§ 2. 1. Łączne środki finansowe zaplanowane na udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Realizacja wolontariatu wspierającego organizację XI sesji 
Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 - WUF11” wynoszą 341 000,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane w ramach ww. konkursu dla organizacji pozarządowej 
przedstawionej w §1 zarządzenia wynoszą: 340 430,00 zł.

§ 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.

wz. Prezydenta Miasta Katowice 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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