
ZARZĄDZENIE NR 790/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Promocja i organizacja wolontariatu”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w wykonaniu Uchwały XIII/292/19 Rady Miasta Katowice z dnia 
24 października 2019 roku w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na 2020 rok”

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać wyboru najkorzystniejszych ofert oraz przyznać dotację dla podmiotów niezaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania: „Promocja i organizacja wolontariatu”, po zasięgnięciu 
opinii komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie, w następujący sposób:

L.p. Nazwa i adres podmiotu Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przyznanej

dotacji

Nazwa oferty
oraz uzasadnienie wyboru oferty

1

Stowarzyszenie 
Regionalne Centrum 

Wolontariatu 
ul. Warszawska 19 
40-009 Katowice

17 900,00 zł 14 400,00 zł

„K atow ick i w o lo n ta ria t”
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

2

Społeczne Towarzystwo 
Hospicjum Cordis 

ul. Teofila Ociepki 2 
40-413 Katowice

12 000,00 zł 10 960,00 zł

„P rom ocja  i organizacja  w olontaria tu  
hospicyjnego  -  C h cieć to  m ó c!” 
Oferta spełniła wymogi formalne 

oraz została zaopiniowana pozytywnie 
pod względem merytorycznym.

3

Związek Harcerstwa 
Polskiego

Chorągiew Śląska Hufiec 
Katowice 

ul. Barbary 25a 
40-053 Katowice

11 870,00 zł 8 000,00 zł

„R ozw iń  się  i o tw órz na now e  
w yzw a n ia !”

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

4

Hospicjum 
św. Franciszka, 

ul. Sienkiewicza 36 
40-031 Katowice

6 845,00 zł 3 640,00 zł

„P rom ocja  i organizacja  wolontariatu  
w  H ospicju m  św. F ranciszka"  

Oferta spełniła wymogi formalne 
oraz została zaopiniowana pozytywnie 

pod względem merytorycznym.

5

Fundacja „Dr Clown", 
ul. Jagiellońska 58/128a 

03-468 Warszawa 10 000,00 zł 3 000,00 zł

„W olon taria t -  to  m ó j czas!"  
Oferta spełniła 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: „Promocja i organizacja 
wolontariatu”, wynoszą: 40 000,00 zł.

2. Środki finansowe rozdysponowane dla organizacji pozarządowych przedstawionych w § 1 zarządzenia 
wynoszą: 40 000,00 zł i są zaplanowane w budżecie miasta Katowice na 2020 r. w dziale 853 rozdziale 85395 
paragrafie 2360 (zadania własne powiatu).
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§ 3. Umowy na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zawiera się z wybranymi podmiotami 
maksymalnie do dnia 15 grudnia 2020 r.

§ 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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