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

ZARZĄDZENIE NR 2920/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym 

kombatantów i osób represjonowanych -  wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia 
uczestnictwa w życiu społecznym seniorów” (zadania nr 1, 2 i 4).

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

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotacje dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym 
kombatantów i osób represjonowanych -  wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa 
w życiu społecznym seniorów” (zadania nr 1, 2 i 4), po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, opiniującej 
oferty złożone w konkursie, w następujący sposób:

Lp. Nazwa i adres 
podmiotu

Kwota
wnioskowanej

dotacji
(w zł)

Kwota
przyznanej

dotacji
(w zł)

Nazwa oferty 
uzasadnienie wyboru oferty

Zadanie nr 1: Organizacja zabaw taneczno -  biesiadnych dla seniorów.

1.

Stowarzyszenie 
Artystyczne SILESIA 

ARPROM, 
ul. W. Sławka 5, 

Katowice

50 000,00 50 000,00

„In tegracja  i aktyw izacja  
osób starszych , w  tym  
kom batan tów  i osób  
represjonow anych  - 

w spieran ie  działań n a  rzecz  
in tegracji

i zw iększen ia  uczestn ictw a  
w  życiu  społecznym  

sen iorów  -  K atow icka  
S en ioriada  edycja  2 0 2 3 ” 

Oferta spełnia wymogi 
formalne i merytoryczne.

Razem: 50 000,00 50 000,00

Zadanie nr 2: Organizacja imprezy integracyjno -  plenerowej dla seniorów miasta Katowice pn. „Dzień
Seniora”.

Id: 5D06E592-684A-42E6-A53E-70D44182CC19. Podpisany Strona 1



1.

Stowarzyszenie 
FAMI.LOCK, 

ul. Podhalańska 14/6 
Katowice

50 000,00 50 000,00

„D zień  S en iora  2023  
-  F A M I.L O C K ”

Oferta spełnia wymogi 
formalne i merytoryczne.

Razem: 50 000,00 50 000,00

Zadanie nr 4: Prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora -  Klubu „Senior+” przy ul. Słowackiego 27
w Katowicach

1.

Fundacja Rozwoju 
Ekonomii Społecznej, 

ul. Brynowska 16 
Katowice

145 000,00 145 000,00

„P row adzen ie K a tow ick iego  
C entrum  S en iora  -  K lubu  

„ S en io r+ ” w  roku  2023

Oferta spełnia wymogi 
formalne i merytoryczne.

Razem: 145 000,00 145 000,00

§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Integracja i aktywizacja 
osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych -  wspieranie działań na rzecz integracji 
i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów” (zadania nr 1, 2 i 4), wynoszą:

Zadanie nr 1: Organizacja zabaw taneczno -  biesiadnych dla seniorów -  kwota: 50 000,00 zł.
Zadanie nr 2: Organizacja imprezy integracyjno -  plenerowej dla seniorów miasta Katowice pn. „Dzień 

Seniora” -  kwota: 50 000,00 zł.

Zadanie nr 4: Prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora -  Klubu „Senior+” przy ul. Słowackiego 27 
w Katowicach -  kwota: 145 000,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowych przedstawionych w §1 zarządzenia 
wynoszą:

Zadanie nr 1: Organizacja zabaw taneczno -  biesiadnych dla seniorów -  kwota: 50 000,00 zł.

Zadanie nr 2: Organizacja imprezy integracyjno -  plenerowej dla seniorów miasta Katowice pn. „Dzień 
Seniora” -  kwota: 50 000,00 zł.

Zadanie nr 4: Prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora -  Klubu „Senior+” przy ul. Słowackiego 27 
w Katowicach -  kwota: 145 000,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2023 r. w dziale 853 
rozdziale 85395 § 2360 (zadania własne gminy).

§ 3. Umowy na realizację zadań, o których mowa w § 1 zostaną zawarte z wybranymi podmiotami:

Zadanie nr 1 od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2023 r.

Zadanie nr 2 od dnia zawarcia umowy do 15 października 2023 r.

Zadanie nr 4 od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 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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