
ZARZĄDZENIE NR 298/2019 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 506), w wykonaniu Uchwały nr XVII/308/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 
2015 roku w sprawie „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na lata 2016 - 2020”, Uchwały nr LXI/1250/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 roku 
w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się dokonane przez Komisję Konkursową rozstrzygnięcie konkursu ofert 
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Prowadzenie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, w następujący sposób:

L.p. Nazwa i adres 
podmiotu

Kwota
wnioskowanej 

dotacji 
(w zł)

Kwota 
przyznanej 

dotacji na lata 
2019 - 2020 

(w zł)

Nazwa oferty
oraz uzasadnienie wyboru oferty

1

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej 

Ośrodek św. Jacka, 
ul. Dębowa 23, 

40-104 Katowice

649 827,00
w tym: 

215 031,75 
na 2019 r. 

i 434 795,25 
na 2020 r.

649 827,00
w tym: 

215 031,75 
na 2019 r. 

i 434 795,25 
na 2020 r.

„Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy”

Oferta spełnia wymogi formalne 
i merytoryczne. Przyznano 

dofinansowanie do realizacji zadania 
dla 20 miejsc w ŚDŚ, który jest 
placówką o zasięgu lokalnym.

2

Stowarzyszenie 
Pomocy Rodzinom 

Osób
Niepełnosprawnych 

oraz Im Samym 
„CONVIVERE", 
ul. Okrzei 6/16, 

40-126 Katowice

826 479,00
w tym: 

272 338,50 
na 2019 r. 

i 554 140,50 
na 2020 r.

826 479,00
w tym: 

272 338,50 
na 2019 r. 

i 554 140,50 
na 2020 r.

„Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób 

z upośledzeniem umysłowym"

Oferta spełnia wymogi formalne 
i merytoryczne. Przyznano 

dofinansowanie do realizacji zadania 
dla 25 miejsc w ŚDŚ, który jest 
placówką o zasięgu lokalnym.
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3

Stowarzyszenie 
Działające 

na Rzecz Osób 
Chorych Psychicznie 

i ich Rodzin 
„Przystań", 

ul. Tysiąclecia 41, 
40-875 Katowice

1 072 530,00
w tym: 

357 510,00 
na 2019 r. 

i 715 020,00 
na 2020 r.

1 072 530,00
w tym: 

357 510,00 
na 2019 r. 

i 715 020,00 
na 2020 r.

„Prowadzenie Środowiskowych 
Domów Samopomocy"

Oferta spełnia wymogi formalne 
i merytoryczne. Przyznano 

dofinansowanie do realizacji zadania 
dla 34 miejsc w ŚDŚ, który jest 
placówką o zasięgu lokalnym.

4

Śląskie
Stowarzyszenie 

„Ad Vitam Dignam", 
ul. Korczaka 27, 
40-340 Katowice

1 083 045,00
w tym: 

359 613,00 
na 2019 r. 

i 723 432,00 
na 2020 r.

1 083 045,00
w tym: 

359 613,00 
na 2019 r. 

i 723 432,00 
na 2020 r.

„Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy"

Oferta spełnia wymogi formalne 
i merytoryczne. Przyznano 

dofinansowanie do realizacji zadania 
dla 34 miejsc w ŚDŚ, który jest 

placówką o zasięgu ponadlokalnym.

R A Z E M: 3 631 881,00 zł

§ 2. 1. Łączne środki finansowe planowane do rozdysponowania dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, wynoszą: 3 631 881,00 zł (dział 852 rozdział 
85203 § 2360); w tym: w roku 2019 - na zadania zlecone gminy: 844 880,25 zł i na zadania zlecone powiatu: 
359 613,00 zł oraz w roku 2020 -  na zadania zlecone gminy: 1 703 955,75 zł i na zadania zlecone powiatu: 
723 432,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowej przedstawione w § 1 zarządzenia 
wynoszą: 3 631 881,00 zł i są zaplanowane w całości w „Wieloletnim programie współpracy Miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 -  2020” oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) 
w dziale 852 rozdziale 85203 paragrafie 2360, w tym: w roku 2019 - na zadania zlecone gminy: 844 880,25 zł 
i na zadania zlecone powiatu: 359 613,00 zł oraz w roku 2020 -  na zadania zlecone gminy: 1 703 955,75 zł i na 
zadania zlecone powiatu: 723 432,00 zł.

§ 3. Umowy na realizację zadania zostaną zawarte z wybranymi podmiotami, z terminem realizacji 
od 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 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.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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