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Bogumił Piotr Sobula 
dnia 12 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 2342/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 12 kwietnia 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” -  III 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 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 III 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
10 000,00 zł 10 000,00 zł

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i 
dziedzictwa 

narodowego / 
Wydział Kultury

Infrastruktura 
działalności 

edukacyjnej z 
zakresu sztuki 

nowych 
mediów

/ Oferta spełniła 
wymogi 

formalne i 
merytoryczne.

Celem  zadania  
je s t  zakup  

w yposażenia  
służącego do  

realizacji 
w arszta tów  z  
zakresu  sztuki 

now ych mediów.

§ 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 III naboru ww. konkursu dla organizacji pozarządowej 
przedstawionej w §1 zarządzenia wynoszą: 10 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury.

§ 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

Id: 3574BC21-4A7D-4360-9FE6-68EA0EA60BA6. Podpisany Strona 1



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu
Typ dokumentu Zarządzenie
Numer dokumentu 2342/2022
Data dokumentu 2022-04-12
Organ wydający Prezydent Miasta Katowice
Przedmiot regulacji 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” -  III nabór 2022.

Identyfikator dokumentu 3574BC21-4A7D-4360-9FE6-68EA0EA60BA6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych
Podpis:
Sygnatura Signature-1832393642
Numer seryjny 77DFB8E55662F071446A005EC9DF1DDD6CBB6EDB
Osoba podpisująca Bogumił Piotr Sobula
Instytucja Urząd Miasta Katowice
Kraj PL
Data złożenia podpisu 12.04.2022 09:38:00
Zakres podpisu Cały dokument
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL

Id: 3574BC21-4A7D-4360-9FE6-68EA0EA60BA6. Podpisany Strona 2


