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

ZARZĄDZENIE NR 2921/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” ze środków Funduszu Narodów
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci -  UNICEF.

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 najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na 
Rzecz Dzieci -  UNICEF po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, w następujący sposób:

Lp. Nazwa i adres podmiotu
Kwota

wnioskowanej 
dotacji 

na 2023 rok

Kwota 
przyznanej 

dotacji 
na 2023 rok

Nazwa oferty
uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty

zadanie nr 1 „ Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez objecie opieką dzieci, 
młodzieży i rodzin z  Ukrainy, organizacje dodatkowych zajeć integracyjno-adaptacyjnych w  placówkach wsparcia

dziennego prowadzonych na terenie miasta Katowice”

1
Fundacja Jesteśmy dla 

Was, al. Korfantego 
125a, 40-156 Katowice

99 200,00 zł 74 000,00 zł

Integracja dzieci polskich i ukraińskich  
w placów ce wsparcia dziennego

Oferta spełniła wymogi formalne oraz została 
zaopiniowana pozytywnie pod względem 

merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji dostosowano do 
posiadanych środków finansowych na realizację 

tego zadania.

2
Katolicka Fundacja 

Dzieciom, ul. Kilińskiego 
15, 40-061 Katowice

305 000,00 zł 214 000,00 zł

W łączamy się z  KFD

Oferta spełniła wymogi formalne oraz została 
zaopiniowana pozytywnie pod względem 

merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji dostosowano do 
posiadanych środków finansowych na realizację 

tego zadania.

3
Fundacja Index do 

Przyszłości, ul. Stawowa 
5/7, 40-095 Katowice

202 928,00 zł 143 000,00 zł

D ostosowanie p laców ki wsparcia dziennego  
w fo rm ie  opiekuńczej, kó ł zainteresowań - 
"Bezpieczna Twierdza" w dzielnicy Ligota- 
Panewniki do przyjęcia  dzieci i m łodzieży  

z  U krainy

Oferta spełniła wymogi formalne oraz została 
zaopiniowana pozytywnie pod względem 

merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji dostosowano do 
posiadanych środków finansowych na realizację
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tego zadania.

4

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 

„Dom Aniołów Stróżów” 
ul. Andrzeja 12a 
40-061 Katowice

117 810,52 zł 82 724,00 zł

Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, 
m łodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, 

m łodzieży i rodzin z  Ukrainy, organizację  
dodatkowych zajęć integracyjno-adaptacyjnych  

w placów kach wsparcia dziennego  
prow adzonych na terenie m iasta Katowice.

Oferta spełniła wymogi formalne oraz została 
zaopiniowana pozytywnie pod względem 

merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji dostosowano do 
posiadanych środków finansowych na realizację 

tego zadania.

5

Fundacja dla Ludzi 
Potrzebujących Pomocy 

„GNIAZDO", 
ul. Morcinka 19a, 
40-124 Katowice

55 400,00 zł 42 000,00 zł

Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, 
m łodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, 

m łodzieży i rodzin z  Ukrainy, organizację  
dodatkowych zajęć integracyjno-adaptacyjnych  

w placów kach wsparcia dziennego  
prow adzonych na terenie m iasta Katowice

Oferta spełniła wymogi formalne oraz została 
zaopiniowana pozytywnie pod względem 

merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji dostosowano do 
posiadanych środków finansowych na realizację 

tego zadania.

6

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodek 

św. Jacka, ul. Dębowa 23, 
40-106 Katowice

366 350,00 zł 255 500,00 zł

D ziałalność na rzecz dzieci i rodzin  
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Oferta spełniła wymogi formalne oraz została 
zaopiniowana pozytywnie pod względem 

merytorycznym.

Wysokość przyznanej dotacji dostosowano do 
posiadanych środków finansowych na realizację 

tego zadania.
zadanie nr 2. „Ulepszony dostęp do usług ochr

młodzieży
ny dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez utworzenie klubu dla 

pochodzenia ukraińskiego”

7

Fundacja dla Ludzi 
Potrzebujących Pomocy 

„GNIAZDO", 
ul. Morcinka 19a, 
40-124 Katowice

499 800,00 zł 499 800,00 zł

Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, 
m łodzieży i rodzin poprzez utworzenie klubu dla  

m łodzieży pochodzenia ukraińskiego

Oferta spełniła wymogi formalne oraz została 
zaopiniowana pozytywnie pod względem 

merytorycznym.
ŁĄCZNIE: 1 646 488,52 zł 1 311 024,00 zł

§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” ze środków Funduszu 
Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci -  UNICEF wynoszą: 1 311 024,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowych przedstawionych w §1 zarządzenia 
wynoszą: 1 311 024,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2023 r. w dziale 855 rozdziale 
85595 paragrafie 2340 (zadania własne gminy).

§ 3. Umowy na realizację zadania, o którym mowa w §1 zawiera się z wybranymi podmiotami od dnia 
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.
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§ 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.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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