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Bogumił Piotr Sobula 
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ZARZĄDZENIE NR 2924/2022 
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: „Pomoc społeczna, 

w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów 

społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”.

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 ze zm.), w wykonaniu Uchwały nr XXVIII/626/20 Rady Miasta Katowice z dnia 
19 listopada 2020 roku w sprawie „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2021 - 2025”, Uchwały nr LV/1170/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 
2022 roku w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”, 
art. 17 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2268 ze zm.)

zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotacje dla podmiotów niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Dziennych 
Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”, 
po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie, tj.:
L.p. Nazwa i adres 

podmiotu
Kwota

wnioskowanej 
dotacji 
(w zł)

Kwota 
przyznanej 

dotacji 
(w zł)

Nazwa oferty
oraz uzasadnienie wyboru oferty

1

Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinom Osób 

Niepełnosprawnych oraz 
Im Samym 

„CONVIVERE”, 
ul. Okrzei 6/16 Katowice

835 700,00 835 700,00

„Pom oc społeczna, w  tym  pom oc rodzinom  
i osobom  w  trudnej sytuacji życiow ej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
poprzez prow adzenie Dziennych D om ów  
Pom ocy Społecznej oraz popołudniowych  

klubów  społecznościowych dla osób w  wieku  
senioralnym  - część I ”

Oferta spełnia wymogi formalne oraz została 
zaopiniowana pozytywnie pod względem 

merytorycznym.

2

Katowickie 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób Starszych, 
Niepełnosprawnych 

i Oczekujących 
Wsparcia „OpOkA”, 

ul. Misjonarzy Oblatów 
24 Katowice

1 331 955,00
1 331 955,00

„Pom oc społeczna, w  tym  pom oc rodzinom  
i osobom  w  trudnej sytuacji życiow ej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
poprzez prow adzenie Dziennych D om ów  
Pom ocy Społecznej oraz popołudniowych  

klubów  społecznościowych dla osób w  wieku  
senioralnym  - część 2 ”

Oferta spełnia wymogi formalne oraz została 
zaopiniowana pozytywnie pod względem 

merytorycznym.

3

Katowickie 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób Starszych, 
Niepełnosprawnych 

i Oczekujących 
Wsparcia „OpOkA”, 

ul. Misjonarzy Oblatów 
24 Katowice

1 137 000,00 1 137 000,00

„Pom oc społeczna, w  tym  pom oc rodzinom  
i osobom  w  trudnej sytuacji życiow ej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
poprzez prow adzenie Dziennych D om ów  
Pom ocy Społecznej oraz popołudniowych  

klubów  społecznościowych dla osób w  wieku  
senioralnym  oraz prow adzen ie działań na  

rzecz osób z  problem am i pam ięci oraz
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problem em  otępiennym  p rzez 8 godzin  
dziennie w  lokalu p rzy  ul. G łogowskiej 23, 
w  którym  m ieści się  D zienny D om  Pom ocy  
Społecznej nr 2 dla około 20  osób dziennie  

spośród uczestników korzystających z  pobytu  
w  D D P S  nr 2 - część 3 ”

Oferta spełnia wymogi formalne oraz została 
zaopiniowana pozytywnie pod względem 

merytorycznym.

4

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodek św. 

Jacka, ul. Dębowa 23 
Katowice

333 000,00 333 000,00

„Pom oc społeczna, w  tym  pom oc rodzinom  
i osobom  w  trudnej sytuacji życiow ej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
poprzez prow adzenie Dziennych D om ów  
Pom ocy Społecznej oraz popołudniowych  

klubów  społecznościowych dla osób w  wieku  
senioralnym  - część IV ”

Oferta spełnia wymogi formalne oraz została 
zaopiniowana pozytywnie pod względem 

merytorycznym.

§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Pomoc 
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób poprzez prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów 
społecznościowych dla osób w wieku senioralnym”, wynoszą: 3 637 655,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawionych w §1 zarządzenia 
wynoszą: 3 637 655,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na rok 2023 w dziale 852 rozdziale 
85203 paragrafie 2360 (zadania własne gminy).

§ 3. Umowy na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zawarte zostaną z wybranymi organizacjami 
pozarządowymi od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r., z możliwością ich przedłużenia nie dłużej niż do 
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.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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