
Elektronicznie podpisany przez: 
Bogumił Piotr Sobula 
dnia 28 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 2916/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Katowickie Centrum Organizacji

Pozarządowych”.

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 LV/1170/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 
2022 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przyznać dotację dla podmiotu nie zaliczanego do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych”, 
po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, w następujący sposób:

Lp. Nazwa i adres 
podmiotu

Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji

Nazwa oferty
oraz uzasadnienie wyboru oferty

1.
Stowarzyszenie MOST 

ul. Wolności 274 
41-800 Bytom

800 000,00 zł 800 000,00 zł

C entrum  O rganizacji P ozarządow ych  - 
łączym y społeczności 

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Katowickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych wynoszą: 800 000,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowej przedstawionej w §1 zarządzenia 
wynoszą: 800 000,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2023 r. w dziale 853 rozdziale 85395 
paragrafie 2360 (zadania własne powiatu).

§ 3. Umowa na realizację zadania, o którym mowa w §1 zawarta zostanie z wybraną organizacją 
pozarządową od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r., z możliwością jej przedłużenia nie dłużej niż do 
dnia 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.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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