
UCHWAŁA NR XXXIV/737/21 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na 2020 rok” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 

713 ze zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 

pozarządowymi na 2020 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta 

Katowice 

 

 

Maciej Biskupski 
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Rady Miasta Katowice
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D3FF222A-37F2-42A0-A96B-74DA90F0947C. Podpisany Strona 1



SPIS TREŚCI:

I. WSTĘP I INFORMACJE OGÓLNE str. 4-6
1. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK
- informacja o sposobie tworzenia oraz o przebiegu konsultacji

str. 4-5

2. REALIZATORZY PROGRAMU str. 6
Objaśnienie:
W tej części sprawozdania ujęto informacje ogólne dotyczące Programu
II. WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH 

Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

str. 6-9

Tabela 1. Wydatki ogółem na realizację Programu w 2020 r. w podziale na  
poszczególnych realizatorów zadań

str. 6

Tabela 2. Wydatki ogółem na realizację Programu w 2019-2020 r. w podziale  
na poszczególnych realizatorów zadań

str. 7

Tabela 3. Wydatki ogółem na realizację Programu w 2019-2020 r. w podziale  
na zadania publiczne

str. 8-9

Objaśnienie:
W tej części sprawozdania podano informację zbiorczą na temat wydatków poniesionych w 2020r.  
oraz wydatków porównawczych za lata 2019-2020 w podziale na poszczególnych realizatorów  
Programu oraz poszczególne zadania publiczne.

III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA MIASTA KATOWICE 
Z OGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2020 ROKU

str. 9-25

Objaśnienie:
W tej części sprawozdania ujęto informacje dotyczące współpracy pozafinansowej wszystkich  
Realizatorów Programu zgodnie z zapisami § 7 Programu.

IV.
DZIAŁALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W 2020 ROKU

str. 25-28

Objaśnienie:
W tej części sprawozdania opisano najważniejsze zadania realizowane w 2020 roku przez  
Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

V.
POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
W KATOWICACH

str. 28-30

Objaśnienie:
W tej części sprawozdania opisano rolę i zadania Rady, skład osobowy oraz informacje na temat jej  
działalności w 2020 roku
VI. OCENA EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2020 ROKU
str. 31-35

Objaśnienie:
W Tabeli I ujęto zbiorcze dane za lata 2017-2020 dotyczące wydatków na współpracę  
z organizacjami, liczby organizacji, które otrzymały środki na zadania, liczby zrealizowanych  
projektów, średni koszt projektu, średnia wysokość dotacji, średni udział własny organizacji  
w jednym projekcie.
Tabela II zawiera dane szczegółowe za lata 2017-2020, tzw. mierniki efektywności wynikające  
z zapisów §10„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi w 2020  
roku".

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D3FF222A-37F2-42A0-A96B-74DA90F0947C. Podpisany Strona 2



VII. LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAREJESTROWANYCH W str. 36
KATOWICACH

Objaśnienie:
W tej części sprawozdania przedstawiono dane ogólne dotyczące liczby zarejestrowanych  
organizacji w oparciu o rejestr Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Edukacji i Sportu
VIII. KATOWICKI PAKIET NGO str. 36-39

Objaśnienie:
W tej części sprawozdania przedstawiono podsumowanie wsparcia udzielonego w ramach  
Katowickiego Pakietu NGO za 2020 -  programu pomocowego dla organizacji pozarządowych.
IX. Podsumowanie współpracy miasta Katowice z organizacjami str. 40

pozarządowymi w 2020 roku.
Objaśnienie:
W tej części sprawozdania podsumowano współpracę Miasta Katowice z organizacjami  
pozarządowymi w 2020 i ich działalność w nowych warunkach w związku z obowiązującym stanem  
epidemii.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D3FF222A-37F2-42A0-A96B-74DA90F0947C. Podpisany Strona 3



I. WSTĘP I INFORMACJE OGÓLNE

1. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK - 
informacja o sposobie tworzenia oraz o przebiegu konsultacji.

Uchwałą nr XII/292/19 z dnia 24 października 2019r. Rada Miasta Katowice przyjęła „Program współpracy 
miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok", zwany dalej Programem.

Program określa między innymi zasady, zakres i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także 
priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub 
dofinansowaniem z budżetu miasta Katowice.

Przebieg konsultacji nad Programem:
1) Projekt Programu na 2020 rok, zwany dalej Programem, powstał na bazie Programu na 2019 rok.
2) Za przygotowanie projektu Programu odpowiedzialny był Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji 

Pozarządowych działający w strukturze Wydziału Polityki Społecznej, zwany dalej Pełnomocnikiem, 
we współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Katowice, instytucją kultury Katowice Miasto Ogrodów -  
Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach 
-  realizatorami Programu na 2019 rok.

3) Konsultacje prowadzono zgodnie z Planem konsultacji przygotowanym przez Pełnomocnika, 
skonsultowanym z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 
12.04.2019r., a następnie zatwierdzonym ostatecznie w dniu 17.04.2019r. przez nadzorującego 
Wiceprezydenta Miasta Katowice, który opublikowano w tym samym dniu wraz z ogłoszeniem
0 rozpoczętych konsultacjach. Przy ogłoszeniu konsultacji poinformowano, że plan konsultacji może 
ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji biorąc pod uwagę dotychczasowe 
doświadczenia.

4) Informację o pracach nad projektem Programu przekazano za pośrednictwem portalu miejskiego - 
Katowice.eu, zakładki Platforma Konsultacji Społecznych, portalu społecznościowego Facebook, 
poczty elektronicznej - newslettera do organizacji pozarządowych w dniach 18.04, 26.04, 02.05, 
24.05, 28.05.2019; profilu ogólnopolskiego ngo.pl (18.04.2019), na spotkaniach Zespołu doradczego 
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniach 17.04.2019 r. i 15.05.2019 r. oraz na 
posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 08.05.2019 r.

5) Propozycje do projektu Programu w ramach I etapu konsultacji można było zgłaszać do 31.05.2019 r. 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, Platformy Konsultacji Społecznych, w trakcie spotkań 
Zespołów doradczo-inicjatywnych, poprzez zgłoszenia telefoniczne. Ponadto z uwagi na trwający 
proces rozpatrywania propozycji/uwag wniesionych w trakcie I etapu konsultacji, przyjęto również 
do rozpatrzenia propozycje wniesione po tym terminie.

6) Wszystkie propozycje/uwagi organizacji przekazano do rozpatrzenia poszczególnym realizatorom 
Programu celem rozpatrzenia zgodnie z zakresem ich zadań.

7) W dniu 10.07.2019 opublikowano na Platformie Konsultacji Społecznych, pod wątkiem dotyczącym
1 etapu konsultacji, zestawienie wszystkich uwag/wniosków/propozycji wniesionych przez 
organizacje w trakcie tego etapu konsultacji wraz z informacją dotyczącą uwzględnionych lub 
nieuwzględnionych propozycji zgodnie ze stanowiskiem poszczególnych realizatorów Programu.

8) Zbiorcze zestawienie propozycji/uwag do Programu zostało przedstawione przez Pełnomocnika 
na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 12.06.2019r. 
oraz w dniu 17.07.2019 r. wraz ze stanowiskiem poszczególnych realizatorów Programu w zakresie 
zgłoszonych propozycji.

9) Po dyskusji w dniu 17.07.2019r., na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 26.07.2019r. odbyło się dodatkowe spotkanie robocze 
w sprawie wybranych zadań zgłoszonych do projektu Programu w zakresie porządku i
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bezpieczeństwa publicznego oraz edukacji antydyskryminacyjnej, udział w którym wzięli 
zainteresowani tematem Członkowie Rady, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz 
Wydziału Edukacji i Sportu.

10) Zbiorcze zestawienie propozycji/uwag do Programu wraz ze zaktualizowanym planem konsultacji 
Programu oraz notatkę z dyskusji Rady nad Programem z dnia 17.07.2019r., która stanowiła 
podstawę dalszej dyskusji roboczej w dniu 26.07.2019r., opublikowano w dniu 09.08.2019 r. 
na stronie Katowice.eu w zakładce Konsultacje programu 2020; zaktualizowany plan konsultacji oraz 
notatkę z dyskusji z dnia 17.07.2019r. opublikowano również na Platformie Konsultacji Społecznych 
pod wątkiem dotyczącym I etapu prowadzonych konsultacji Programu.

11) Łącznie 8 osób z 7 organizacji pozarządowych wniosło 15 propozycji/uwag w trakcie I etapu 
konsultacji Programu, w tym część uwag odnosiła się do zgłoszonych potrzeb finansowych organizacji 
lub sposobu realizacji zadań ujętych w zarządzeniu wykonawczym do Programu.

12) W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje przygotowano projekt Programu 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, który w okresie od dnia 
05.09.2019r. do dnia 18.09.2019r r. podlegał konsultacjom zgodnie z Uchwałą nr LII/1237/14 Rady 
Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 
z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego.

13) W trakcie konsultacji, o których mowa w ust. 12, 4 organizacje pozarządowe wniosły 4 uwagi, w tym 
1 uwaga dotycząca edukacji antydyskryminacyjnej uznano za niezasadną, gdyż to zadanie publiczne 
jest już realizowane w ramach Programu. Pozostałe 2 uwagi uwzględniono częściowo, a 1 nie 
uwzględniono.

14) Uwagi uwzględnione częściowo: zadanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na rzecz 
osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz kursy samoobrony dla młodzieży szkół 
ponadpodstawowych będą realizowane w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 2020 rok;

15) Uwaga nieuwzględniona: nie usunięto zapisu o festynach środowiskowych w ramach zadań Wydziału 
Kultury, gdyż festyny środowiskowe umożliwiają korzystanie z oferty kulturalnej w danym 
środowisku lokalnym.

16) Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 11 września 
2019 r. wydała pozytywną opinię do projektu Programu.

17) Wyniki konsultacji społecznych opublikowano na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta 
Katowice na portalu miejskim Katowice.eu.

Przyjęty przez Radę Miasta Katowice Program był podstawą do ogłoszenia otwartych konkursów ofert 
pod koniec 2019 roku na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej, upowszechniania 
sportu i turystyki, z zakresu kultury oraz edukacji. Łącznie na podstawie ww. uchwały ogłoszono 34 
otwarte konkursy ofert.
Poza tym współpracę finansową realizowano w trybie tzw. małych grantów, o którym mowa w art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie zlecano ww. zadania publiczne oraz 
dodatkowo zadania w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt. W 2020 roku instytucja Katowice 
Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek finansowo wspierała organizacje 
pozarządowe w ramach programu MikroGranty oraz Muzykogranty oraz Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach, gdzie zakres zleconych przez niego zadań obejmował pomoc społeczną i 
działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wyjaśnienie:
W treści sprawozdania organizacje pozarządowe będą również nazywane podmiotami trzeciego sektora  
lub skrótem NGO (z j. angielskiego: non-government organization).
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2. REALIZATORZY PROGRAMU

Realizatorami współpracy z organizacjami pozarządowymi ze strony miasta Katowice w 2020 roku byli:
1) Wydział Budynków i Dróg,
2) Wydział Edukacji i Sportu,
3) Wydział Kształtowania Środowiska,
4) Wydział Kultury,
5) Wydział Polityki Społecznej wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,
6) Wydział Promocji,
7) Wydział Obsługi Inwestorów,
8) Wydział Zarządzania Kryzysowego,
9) Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,
10) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

II. WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA 
KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

Tabela 1. Wydatki 2020 w podziale na poszczególnych realizatorów Programu.

Realizatorzy Programu w 2020 roku Wydatki na dzień 
31.12.2020

udział % w całości 
wydatków

Wydział Polityki Społecznej 21 006 266,55 53,11%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 662 379,34 6,73%

Wydział Kultury 539 001,71 1,36%
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny 
Bochenek 284 600,00 0,72%

Wydział Edukacji i Sportu 15 015 311,31 37,97%

Wydział Kształtowania Środowiska 36 355,99 0,09%

Wydział Zarządzania Kryzysowego 8 000,00 0,02%

Razem 39 551 914,90 100,00%

Wykres 1. Wydatki 2020 w podziale na poszczególnych realizatorów Programu
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W ramach wydatków za 2020 rok na kwotę 39 551 914,90 zł (w tym wydatki w ramach dotacji 
wyniosły 36 501 482,66 zł, a wydatki w pozostałych trybach -  3 050 432,24 zł)  organizacje pozarządowe 
zrealizowały 498 projektów.
Dla porównania w 2019 roku wydatki wyniosły 45 890 227,99 zł, w 2018 roku - 39 427 810,37 zł, w 2017 
roku - 36 519 999,56 zł.

Dane liczbowe szczegółowe za lata 2017-2020 dotyczące między innymi współpracy finansowej 
ujęto w Części VI. Sprawozdania w tabeli OCENA EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2020 ROKU.

Jak pokazują finansowe dane szczegółowe ze sprawozdań z poprzednich lat, czy przywołane 
powyżej dane ogólne, w każdym roku systematycznie wzrastały wydatki na realizację zadań publicznych 
zlecanych organizacjom pozarządowym.
Spadek tych wydatków nastąpił w 2020 roku co było skutkiem ogłoszonego stanu zagrożenia 
epidemicznego, a następnie stanu epidemii - wówczas organizacje pozarządowe i inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego wstrzymały realizację swoich zadań, zarówno zlecanych 
przez Prezydenta Miasta Katowice, na które otrzymują środki z budżetu miasta Katowice, jak i zadań 
finansowanych z innych źródeł.

Poniższe dwie tabele prezentują porównanie wydatków 2020 i 2019 w podziale 
na poszczególnych realizatorów Programu oraz w podziale na poszczególne zadania publiczne zlecane 
organizacjom pozarządowym.

Tabela 2. Wydatki 2019-2020 w podziale na poszczególnych realizatorów Programu.

Realizatorzy Programu w 
2020 roku Wydatki 2020 Wydatki 2019

Wzrost/spadek 
2020 w stosunku 

do roku 2019

Wzrost/spadek 
2020 w stosunku do 

roku 2019
Wydział Polityki 
Społecznej 21 006 266,55 19 859 308,71 1 146 957,84 5,78%

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 2 662 379,34 1 881 887,99 780 491,35 41,47%

Wydział Kultury 539 001,71 1 212 533,81 -673 532,10 -55,55%
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Katowice Miasto Ogrodów 
- Instytucja Kultury im. 
Krystyny Bochenek

284 600,00 3 416 874,49 -3 132 274,49 -91,67%

Wydział Edukacji i Sportu 15 015 311,31 19 410 819,37 -4 395 508,06 -22,64%

Wydział Kształtowania 
Środowiska 36 355,99 108 803,62 -72 447,63 -66,59%

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego 8 000,00 0 8 000,00 -

Razem 39 551 914,90 45 890 227,99 -6 338 313,09 -13,81%

Tabela 3. Wydatki 2019-2020 w podziale na poszczególne zadania publiczne zlecane 
organizacjom pozarządowym. _̂____________ ______________ ______________ ________________

Zadania publiczne zlecone do 
realizacji organizacjom 

pozarządowym w 2020 roku

Wydatki na 
dzień

31.12.2020

Wydatki na 
dzień

31.12.2019

Wzrost/spadek 
2020 w 

stosunku do 
roku 201-

Wzrost/spadek 
2020 w stosunku 

do roku 2019

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównania szans tych rodzin i 
osób

11 755 033,70 10 468 012,69 1 287 021,01 12,29%

wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej 5 271 983,81 4 983 288,95 288 694,86 5,79%

udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz 
zwiększenie świadomości 
prawnej społeczeństwa

390 988,18 380 835,08 10 153,10 2,67%

integracja i aktywizacja osób 
starszych, w tym kombatantów 
i osób represjonowanych

774 074,99 741 293,77 32 781,22 4,42%

ochrona i promocja zdrowia 55 172,51 157 370,00 -102 197,49 -64,94%
przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym 658 056,43 694 091,30 -36 034,87 -5,19%

działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych 3 733 178,88 3815136,64 -81 957,76 -2,15%

kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz 
podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej i regionalnej, 
pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości

823 601,71 4 629 408,30 -3 805 806,59 -82,21%
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narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej w ramach 
zaspakajania potrzeb 
kulturalnych mieszkańców 
Miasta oraz realizacji zadań 
własnych gminy i powiatu
kultura fizyczna, sport, 
turystyka i rekreacja 14 952 111,31 19 287 639,37 -4 335 528,06 -22,48%

ekologia i ochrona środowiska 36 355,99 108 803,62 -72 447,63 -66,59%
edukacja, oświata i 
wychowanie 63 200,00 123 180,00 -59 980,00 -48,69%

promocja i organizacja 
wolontariatu 24 960,00 39 977,22 -15 017,22 -37,56%

działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 101 463,65 104 365,00 -2 901,35 -2,78%

prowadzenie centrum 
organizacji pozarządowych 252 145,00 252 145,00 0,00 0,00%

działalność charytatywna 70 000,00 50 000,00 20 000,00 40,00%

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony 
praw dziecka

3 000,00 54 681,05 -51 681,05 -94,51%

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

586 588,74 0,00 586 588,74 -

Razem 39 551 914,90 45 890 227,99 -6 338 313,09 -13,81%

Z uwagi na charakter czy sposób realizowanych działań przez organizacje pozarządowe, 
największy spadek wydatków dotyczył zadań w obszarze kultury (rezygnacja z dużych wydarzeń 
kulturalnych czy spotkań otwartych) oraz sportu (konieczność dostosowania liczby odbiorców 
i proponowanych zadań do obowiązujących obostrzeń).

Epidemia koronowirusa mocno uderzyła w sektor organizacji pozarządowych oparty w dużej mierze 
na pracy społecznej członków organizacji i wolontariuszy, którzy swój czas i energię poświęcają pracy 
na rzecz innych ludzi. Dodatkowo aktywność NGO bardzo często polega na bezpośrednim kontakcie 
z mieszkańcami, którzy są w różnym wieku i która realizowana jest w rozmaitych formach -  są to np. 
szkolenia w zakresie sportu, wydarzenia kulturalne, działalność klubów seniora czy placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży. Z uwagi na stan epidemii szereg tych działań została zawieszona lub 
ograniczona, dlatego w kwietniu 2020 roku Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa przyjął Katowicki 
Pakiet NGO - program osłonowy kierowany do lokalnie działających organizacji pozarządowych 
(informacje szczegółowe w tym zakresie ujęto w części VIII sprawozdania).

Szczegółowa informacja o wykorzystaniu środków finansowych z budżetu miasta Katowice 
na poszczególne zadania w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z podziałem na nazwę zadania 
publicznego, nazwę organizacji, nazwę projektu, termin realizacji umowy, klasyfikacji budżetowej, 
środków przyznanych i wykorzystanych przez daną organizację jest dostępna na stronie na stronie 
Katowice.eu w zakładce: Dla mieszkańca > Zaangażuj się > Współpraca z NGO > Sprawozdania.
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Informacja finansowa w powyższym zakresie została przesłana drogą elektroniczną Powiatowej 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji i omówiona na posiedzeniu Rady 
w dniu 10 marca 2021 r.

III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2020 
ROKU

W okresie sprawozdawczym realizatorzy Programu współpracowali w sferze pozafinansowej 
z organizacjami pozarządowymi poprzez niżej wymienione działania:

1. Prowadzono serwis informacyjny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice 
www.katowice.eu poświęcony organizacjom pozarządowym

Strona Katowice.eu, zakładka: Dla mieszkańca > Zaangażuj się > Współpraca z NGO zarządzana jest 
przez Referat Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, gdzie publikowane są:
1) informacje dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczące organizacji 

pozarządowych, w tym uchwały i zarządzenia wykonawcze Prezydenta regulujące różne 
procedury dotyczące organizacji,

2) ogłoszenia/komunikaty przygotowywane przez Realizatorów Programu dotyczące np. ogłaszanych 
konkursów na realizację zadań publicznych, wolnych środków w trybie „małych grantów", 
zaproszenia na spotkania zespołów doradczych itp.

3) informacje przesłane z organizacji pozarządowych (publikowane w zakładce Aktualności), celem 
popularyzowania i promocji ich działań.

2. Prowadzono kalendarz wydarzeń dotyczących przedsięwzięć planowanych przez organizacje 
pozarządowe w oparciu o nadesłane informacj'e.

Kalendarz wydarzeń prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej w oparciu o informacje przesłane 
przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Katowice (kalendarium publikowane jest w informatorze 
dla mieszkańców).

3. Celem popularyzowania i promocji działań organizacji pozarządowych publikowano informacje 
w tym zakresie na stronie internetowej* i w mediach społecznościowych, między innymi:
1) na stronie głównej Katowice.eu,
2) na portalu Facebook „Katowice - oficjalny profil miasta",
3) na portalu Twitter, w biuletynie prasowym oraz newsletterze dla mieszkańców,
4) na portalu Facebook na profilu Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
5) w zakładce "Ekologia" celem propagowania akcji i działań podejmowanych przez poszczególne 

Fundacje lub Stowarzyszenia.

4. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej www.katowice.eu w zakładce: Dla 
mieszkańca > Zaangażuj się > Współpraca z NGO przesyłano regularnie newsletterem do organizacji 
pozarządowych.
W zależności od ilości nadesłanych przez organizacje informacji oraz bieżących spraw związanych 
z realizacją Programu, co najmniej raz na tydzień, rozsyłano pocztą elektroniczną z biura 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych newsletter uwzględniający wydarzenia 
w organizacjach pozarządowych oraz informacje kierowane z poszczególnych wydziałów Urzędu 
Miasta Katowice do organizacji o planowanych spotkaniach, czy dotyczące zmiany w przepisach 
prawnych itp.
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5. Promowano działalność organizacji pozarządowych w bezpłatnej gazecie miejskiej „Nasze 
Katowice", w Biuletynie informacyjnym Urzędu Miasta Katowice dedykowanym dziennikarzom 
oraz Biuletynie Informacyjnym Mieszkańca Katowic -  realizator: Wydział Komunikacji Społecznej

Artykuły dotyczące działań organizacji pozarządowych publikowane w bezpłatnym miesięczniku Nasze 
Katowice -  przykłady:

Styczeń 2020
-  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Zagra w Katowicach
-  Orszak Trzech Króli
-  Jadłodzielnia w Katowicach - Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
-  NGO siłą napędową Katowic
-  Program Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego - 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem", Katowickie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia 
„OPOKA", Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka"

Luty 2020
-  Złoty rower będzie pomagał dalej! -  Fundacja WOŚP
-  W Katowicach rusza „Złota rączka" dla seniora! - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
-  Chrześcijaństwo, islam i judaizmu w Kalendarzu Trzech Religii
-  Krystyny ze Śląska jadą nad morze - Stowarzyszenie Krystyn im. Krystyny Bochenek
-  Zdobądź szczyty Himalajów w... Katowicach! - stowarzyszenie Silesia Adventure Sport 

Marzec 2020
-  Złota Rączka już działa w Katowicach! - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
-  Zostaw 1% podatku organizacjom z Katowic
-  Gwiazdy zagrają dla Domu Aniołów Stróżów
-  SprzątaMy Katowice po raz trzeci; Stowarzyszenie Wolnej Herbaty
-  Uniwersytety Trzeciego Wieku w Katowicach
-  Tu nie wystarczy podbicie karty, trzeba się wykazać! Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport
-  Bieg „Damy radę" - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem" 

Kwiecień 2020
-  Śniadanie Wielkanocne dla samotnych -  zmieniamy formułę -  Fundacja Wolne Miejsce
-  Pogotowie zakupowe - Fundacja Wolne Miejsce
-  SprzątaMy Dzielnice III: Mieszkańcy wybrali pięć terenów do posprzątania. Akcje odroczone - 

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty
-  Zostaw 1% podatku dla organizacji z Katowic!
-  Miasto wesprze renowację ośmiu zabytków
-  Zdobądź kasę na... ogródek osiedlowy - Fundacja Banku Ochrony Środowiska
-  Otwarto Katowickie Centrum Seniora - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Maj 2020
-  Złota rączka? Tak, ale zdalnie - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
-  Przekażcie swój 1% podatku dochodowego OPP działającym w Katowicach!
-  Śniadanie dla samotnych (list do redakcji)
-  Katowicki Pakiet dla organizacji pozarządowych 

Czerwiec 2020
-  Pomaganie przez bieganie - Fundacja Poland Business Run
-  Katowice budują dom dla samotnych matek i kobiet w ciąży
-  Katowice dla seniora - Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, 

Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA"
-  LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC
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Lipiec 2020
-  XIII Art Naif Festiwal -  idziemy w stronę słońca! - Fundacja Eko-Art Silesia 

Sierpień 2020
-  Z miejskich pakietów pomocowych dla firm, artystów i NGO -  skorzystało ponad dwa tysiące 

podmiotów
-  W wakacje wraca projekt SprzątaMy Dzielnice - Stowarzyszenie Wolnej Herbaty
-  Pole do działania dla społeczników
-  „Otwarta Szafa" - Ekumeniczna Fundacja Bethlehem 

Wrzesień 2020
-  Zostań Aniołem i pomóż dzieciom - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 

Aniołów Stróżów"
Październik 2020

-  Zaproszenie dla NGO
-  Mieszkańcy po raz trzeci posprzątali dzielnice - Stowarzyszenie Wolnej Herbaty
-  Anielskie dzieciaki z katowickiego Załęża z niepokojem patrzą w niebo! - Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów"
-  Rower pomaga ponownie w Katowicach -  Fundacja Arka 

Listopad 2020
-  Dzisiaj nawet Anioły potrzebują pomocy - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

„Dom Aniołów Stróżów"
Grudzień 2020

-  Wigilia z dostawą do domu -  Fundacja Wolne Miejsce
-  Pierwszy w Katowicach sklep socjalny -  Fundacja Wolne Miejsce
-  Miasto ponownie nagrodzi społeczników
-  Zima to trudny czas dla bezdomnych - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
-  Miasto przekaże 46 mln zł NGOsom na zadania zlecone
-  Czerwone Noski - Fundacja „Czerwone Noski -  Klown w Szpitalu"
-  Tam stała synagoga. Opowieści o żydowskich Katowicach - Fundacja dla Filmu i Fotografii

6. Promowano działalność organizacji pozarządowych w ramach programów informacyjno- 
telewizyjnych (interaktywna telewizja Com TV - relacje zamieszczane na stronach  
www.katowicetv.eu) -  realizator: Wydział Promocji.

Wykaz promowanych wydarzeń:
1) Orszak Trzech Króli
2) Veganmania 2020
3) III Zimowy Bieg Śląskich Aniołów
4) X Puchar Silesia na AWF Katowice
5) Zimowe pływanie w Dolinie Trzech Stawów
6) Akcja Kilometry Dobra
7) Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne
8) Akcja "Siejemy Słońce"
9) Akcja "Listy dla ziemi"
10) Wakacje Na Sportowo
11) Piknik Lokalny Śródmieście
12) Wystawa "Nie odpuszczamy"
13) Dzień Dziecka na Załężu
14) II Bieg Damy Radę
15) Bieg z Psiakiem
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16) 4. Światowy Dzień Ubogich
17) Metropolitalna Wigilia dla Samotnych
18) Otwarcie sklepu socjalnego "Spichlerz"
19) „Bombka dla Fundacji" -  rozświetl szpitalną choinkę.

7. Prowadzono działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wspólnych przedsięwzięć 
miasta i organizacji pozarządowych:

Zadanie realizowali wszyscy realizatorzy Programu w ramach bieżącej działalności poprzez stronę 
internetową Katowice.eu, w zakładce: Dla mieszkańca > Zaangażuj się > Współpraca z NGO,  poprzez 
własne strony internetowe (MOPS Katowice i instytucja kultury Katowice -  Miasto Ogrodów), portal 
społecznościowy Facebook (Katowice-oficjalny profil miasta, profil Pełnomocnika Prezydenta ds. 
NGO, profil IK-MO), newsletter, Instagram, Twitter, w gazecie „Nasze Katowice", w cotygodniowym 
biuletynie dla dziennikarzy i dla mieszkańców (biuletyn przygotowuje i przesyła W. Komunikacji  
Społecznej w oparciu o materiały poszczególnych Realizatorów Programu).

Przykłady:
1) Wykaz wydarzeń/happeningów współorganizowanych i wspieranych przez Wydział Promocji:

Lp. Nazwa organizatora Nazwa wydarzenia

1 Hospicjum Św. Franciszka w Katowicach Żółty Marsz Nadziei 2019

2 Stowarzyszenie Kurka Wodna
wystawa edukacyjna "Przyrodnicze 

diamenty Katowic"
3 Fundacja "Dobra Akcja" Wizz Air Halfmarathon
4 Fundacja Futprints "Tacy sami, a ściana między nami"

2) Wydział Kształtowania Środowiska promował projekty: „SprzątaMy Dzielnice", „Katowicki 
Spacerownik Przyrodniczy" oraz „Przyrodnicze diamenty Katowic".

3) Na stronie internetowej MOPS w aktualnościach umieszczono informację o dniach otwartych 
organizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Gliwickiej 74.

8. Organizowano spotkania organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice 
w celu zebrania opinii i wniosków, co do stanu współpracy, a w szczególności realizacji Programu 
oraz wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności

1) Bieżące informacje odnośnie działań miasta Katowice w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi przekazywano bezpośrednio na spotkaniach Zespołu doradczego ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi  (w 2020 roku zorganizowano 4 spotkania) oraz za pośrednictwem 
strony internetowej lub poprzez elektroniczne kanały komunikacji .

2) W każdym roku organizowane są spotkania władz miasta z organizacjami pozarządowymi celem 
podsumowania współpracy miasta Katowice za dany rok - w roku 2020 takie spotkanie z udziałem 
Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy zaplanowano pierwotnie na 19 października, jednak 
z uwagi na zwiększenie obostrzeń w związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa spotkanie 
zostało odwołane.

3) W 2020 roku odbyły się dwa spotkania on-line z udziałem Wiceprezydenta Miasta Katowice Jerzego 
Woźniaka z organizacjami pozarządowymi:
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- 7 kwietnia -  celem omówienia potrzeb organizacji pozarządowych, podczas której przedstawiono 
propozycje rozwiązań, które zostałyby ujęte w katowickim programie pomocowym dla lokalnie 
działających podmiotów trzeciego sektora (Katowicki Pakiet NGO)
Zaproszenie do udziału w wideokonferencji wysłano drogą elektroniczną do około 500 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, natomiast udział w niej wzięły 72 podmioty.
Ze strony Urzędu Miasta Katowice zaproszono wszystkich Wiceprezydentów i Naczelników 
wydziałów, którzy na co dzień współpracują z organizacjami pozarządowymi.
W trakcie spotkania organizacje pozytywnie odniosły się do proponowanych rozwiązań w zakresie 
zlecanych im zadań publicznych oraz do propozycji dodatkowych ulg czy zwolnień w zakresie stałych 
opłat lokalnych, którymi są objęte.
Wideokonferencja była też okazją, by wymienić się informacjami w zakresie bieżącej bezpłatnej 
oferty kierowanej do mieszkańców, w tym do osób najbardziej potrzebujących: seniorów i osób 
bezdomnych.

- 10 grudnia - celem podsumowania roku oraz przekazania bieżących informacji podmiotom 
trzeciego sektora
Program spotkania:
a) Informacja o trwających naborach ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert dla 

organizacji pozarządowych oraz o planowanych konkursach.
b) Prezentacja Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach 

V kadencji.
c) Informacja o naborach wniosków o Nagrody Prezydenta Miasta Katowice im. Józefa Kocurka 

w dziedzinie działalności społecznej oraz nowej Nagrody Prezydenta Miasta Katowice 
za działalność charytatywną

d) Informacja o działaniach NGO w czasie pandemii
e) Wolne wnioski, dyskusja z organizacjami pozarządowymi.

Przebieg spotkania:
Naczelnicy Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Kultury oraz Wydziału Edukacji i Sportu, a także 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przedstawili harmonogram 
ogłaszanych konkursów dla organizacji pozarządowych.

Wiceprezydent poinformował o ogłoszonych naborach wniosków o Nagrodę im. Józefa Kocurka 
w dziedzinie działalności społecznej oraz o nowej Nagrodzie Prezydenta za działalność charytatywną, 
które zostaną przyznane w roku następnym za 2020 rok. Nabór wniosków do obu nagród trwał do 10 
lutego 2021 roku.
Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej przyznana będzie po raz dziewiąty, 
natomiast Nagroda za działalność charytatywną zostanie przyznana po raz pierwszy. Nagrody mogą 
zostać przyznane osobom fizycznym oraz jednostką nie posiadającym osobowości prawnej lub 
członkom organizacji pozarządowych.
By łatwiej szukać informacji o Nagrodach, a także by zachować pamięć o poprzednich laureatach 
Nagród Prezydenta w 2020 rok powstała specjalna zakładka na stronie Katowice.eu: Dla 
mieszkańca > Władze miasta > Prezydent Miasta > Nagrody Prezydenta.

W trakcie spotkania zostały też przedstawione informacje o działalności organizacji w czasie 
pandemii oraz przedstawiono raport w realizacji Katowickiego Pakietu Pomocowego dla NGO -  
informacje w tym zakresie przekazała Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. 
Ważniejsze informacje:
-  do podpisanych umów na realizację zleconych zadań publicznych wprowadzano zmiany 

w kosztorysach, harmonogramach. Te zadania, przy których mogła nastąpić zmiana sposobu ich
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realizacji, w większości zostały przeniesione do sieci i odbywały się on-line za pośrednictwem 
różnych narzędzi internetowych,

-  podpisano nowe umowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach: Towarzystwo 
im. Św. Brata Alberta udostępniło dodatkowe miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych, 
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne wydawało dodatkowe posiłki, Fundacja Wolne Miejsce 
dowoziła posiłki do osób w wieku senioralnym, pomagałą w zakupach oraz dostarczała paczki dla 
osób najbardziej potrzebujących, głównie seniorom; dowóz posiłków dla seniorów realizowało 
też Przedsiębiorstwo Społeczne PS-Serwis Bistro Smaczek oraz wielu wolontariuszy, w tym radni 
Rady Miasta Katowice, wolontariusze Fundacji Śląskie Anioły,

-  na stronie internetowej Katowickiego MOPS-u udostępniono bazę organizacji pozarządowych 
i podmiotów prywatnych oferujących różne formy pomocy.

-  mimo pandemii, w listopadzie udało się zorganizować obchody Światowych Dni Ubogich dzięki 
Wspólnocie Dobrego Pasterza i Zakonowi Maltańskiemu, gdzie z pomocy skorzystało ponad 200 
osób,

-  przeprowadzono akcję Katowicka Maseczka dla Seniora, udział w której wzięły organizacje 
pozarządowe - ich wolontariusze, ale też osoby prywatne (uszyto blisko 20 000 maseczek, które 
trafiły do katowickich seniorów)

-  przekazano również informacje o planowanej Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych z dowozem 
posiłków do ich domów -  zadaniu realizowanym przez Fundację Wolne Miejsce.

9. Konsultowano projekty uchwał Rady Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi, między 
innymi z zakresu polityki społecznej, w tym:

1) Jednym z ważniejszych programów funkcjonujących w mieście Katowice jest corocznie konsultowany 
i uchwalany przez Radę Miasta Katowice program współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi.

W ramach dobrych praktyk i wzmacniania dialogu z organizacjami pozarządowymi w każdym roku 
Wydział Polityki Społecznej zaprasza podmioty 3 sektora do aktywnego udziału w konsultacjach, 
które są rozłożone w czasie i prowadzone są w różnych formach (spotkania konsultacyjne, szerokie 
informowanie poprzez Platformę Konsultacji Społecznych, stronę internetową, Facebook, newsletter, 
dyskusje na posiedzeniach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, 
spotkania branżowych zespołów doradczych).
Konsultacje każdorazowo są podzielone na dwa etapy:
-  I etap - to czas zgłaszania uwag/propozycji z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji 

(za pośrednictwem poczty elektronicznej, Platformy Konsultacji Społecznych, pisemnie); 
Wszystkie propozycje/uwagi organizacji każdorazowo przekazywane są do rozpatrzenia 
poszczególnym realizatorom Programu celem rozpatrzenia zgodnie z zakresem ich zadań.
Po I etapie konsultacji każdorazowo przygotowywany jest raport z przebiegu konsultacji, który 
publikowany jest na stronie internetowej Katowice.eu i Platformie konsultacji Społecznych pod 
wątkiem, który te konsultacje zapowiadał.

-  II etap to konsultacje wynikające z uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 
2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku 
Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego;

Przejrzystość konsultacji oraz raportowanie ich przebiegu wzmacnia zaufanie i wspomaga 
komunikację z organizacjami pozarządowymi.

2) W 2020 roku przeprowadzono 42 konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
prawa miejscowego i pozostałych projektów uchwał ważnych ze względu na społecznych aspekt
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sprawy, poprzez Platformę Konsultacji Społecznych (łączna liczba konsultacji wszystkich projektów 
uchwał -  61).

Konsultacje prowadzono w trybie określonym przywołaną wyżej uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta  
Katowice z dnia 30 lipca 2014 r.

10. Udostępniano organizacjom pozarządowym materiały promujące Miasto Katowice:
1) Wydział Promocji udostępnił materiały dla następujących organizacji i grup nieformalnych:

-  ZHP Hufiec Katowice
-  Katowicki Klub Morsów "Arktyka"
-  Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
-  Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych
-  ZUKS GKS Katowice
-  KKS Mickiewicz Katowice
-  Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport
-  Stowarzyszenie "Mocni Razem"
-  Instytut Tertio Millennio
-  ESN UŚ Katowice
-  Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec -  Józefowiec.

2) Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień przekazywał gadżety 
promujące Miasto Katowice oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

3) Wydział Kształtowania Środowiska udostępnił na wniosek organizacjom materiały promujące 
Miasto Katowice, a w szczególności związane z Eko Łobuziakami i Systemem Gospodarowania 
Odpadami Komunalnymi w Katowicach,

4) dodatkowo wydziały Urzędu Miasta Katowice, które realizują zadania w ramach współpracy 
finansowej z organizacjami przekazywały nowym NGO tablice informujące o fakcie 
współfinansowania zadania publicznego przez miasto Katowice.

11. Inicjowano działania aktywizujące i integrujące katowickie organizacje pozarządowe, angażowano 
do wspólnej* realizacji działań, udzielano wsparcia przy realizacji tych działań:

W ramach projektu „Katowice miasto otwarte -  organizowanie społeczności lokalnej -  I etap" 
realizowanego przez Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach wsparcia 
realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi zrealizowane zostały:
-  inicjatywa oddolna dotycząca udziału w spektaklu „Sylwester na bis" w Tatrze Rozrywki 

w Chorzowie - Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława 
Kostki,

-  inicjatywa oddolna dotycząca organizacji dwudniowych warsztatów psychologicznych - Katowicki 
Związek Inwalidów Narządu Ruchu,

-  inicjatywa oddolna dotycząca organizacji warsztatów w zakresie asertywności dla grupy osób 
z niepełnosprawnością - Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii,

-  inicjatywa oddolna dotycząca wydruku broszury informacyjnej o podejmowanych przez 
Stowarzyszenie „Arteria" działaniach na przestrzeni lat 2005-2020 - Stowarzyszenie Śląskie 
Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria",

-  inicjatywa oddolna dotycząca przeprowadzenia warsztatów IT dla osób z niepełnosprawnością - 
Stowarzyszenie Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria".
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Z uwagi na wprowadzone obostrzenia wynikające ze stanu epidemii nie zorganizowano corocznych 
wydarzeń ważnych dla Miasta Katowice, w które włączają się NGO'sy -  Festiwalu Organizacji 
Pozarządowych oraz projektu Miejska Dżungla.

12. Zorganizowano kampanię „1% zostaw blisko" promującą wśród mieszkańców Katowic 
przekazywanie 1% podatku dochodowego dla katowickich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Zorganizowano akcję „1% Zostaw Blisko", którą na zlecenie Urzędu Miasta Katowice przeprowadziła 
firma RAJZA. Działania w ramach akcji:
W kampanii motywem przewodnim był konkurs, którego uczestnicy i uczestniczki mieli wykazać się 
pomysłowością i poprzez publikowanie na fan page'u „1% zostaw blisko" zrobionych przez siebie 
zdjęć nie tylko zwiększyć widzialność strony, ale też podnieść atrakcyjność i autentyczność 
pojawiających się treści. Konkurs wychodził z założenia, że jego uczestnicy mają wiele 
do zaoferowania i mogą podzielić się rozmaitymi skojarzeniami dotyczącymi przekazywania 1%. 
Oprócz zadań konkursowych utworzona została także baza materiałów i treści różnorodnego 
rodzaju: linków, obrazów, artykułów. Znajdowały się w nich:
-  informacje o mechanizmie przekazywania 1% na rzecz OPP,
-  informacje o działających w Katowicach organizacjach pozarządowych oraz katowickim COP,
-  okolicznościowe zabawne materiały adaptowane tematycznie tak, by nawiązywały też do idei 1%.

We wspólnej zabawie nadesłano 580 zdjęć, z których wyselekcjonowano oraz poddano obróbce 56. 
W konkursach wzięły udział 24 osoby. Przyznano 7 nagród w 6 konkursach związanych z obszarem 
przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz lokalnych OPP.
Po raz pierwszy akcja „1% zostaw blisko" miała swoje miejsce również na portalu Instagram. 
Aktywność fan page'a (na podstawie wewnętrznych statystyk strony) była wysoka, publiczność 
wszystkich opublikowanych w okresie kampanii postów wyniosła 3 452 osoby (zasięg postów -  
liczba osób, które zobaczyły przekaz). Zaangażowanie fanów mierzone w pojedynczych reakcjach 
na posty to 573 osób reagujących na zamieszczanie treści.

13. Organizowano spotkania zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym w poszczególnych 
obszarach działalności pożytku publicznego:

Dotychczas jedną z wielu form współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi były 
Zespoły doradcze, działające w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, tj. 
szeroko rozumiana współpraca z organizacjami pozarządowymi; pomoc społeczna - bezdomność, 
bezrobocie, opieka nad dzieckiem i rodziną, pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie; rozwiązywanie problemów uzależnień; pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym; 
problematyka zdrowotna, polityka rowerowa, ekologia i ochrona zwierząt.
Z uwagi na pandemię koronawirusa ograniczono liczbę spotkań, a część z nich została odwołana.

1) spotkania Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  zorganizowano 
w dniach: 15 stycznia, 5 lutego, 4 marca w formie stacjonarnej oraz 4 listopada w formie on-line 
z aktywnym współudziałem kierownika Centrum Organizacji Pozarządowych -  celem spotkań 
była bieżąca wymiana informacji.

2) kontynuowano prace Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej -  z Członkami Zespołu 
uzgodniono 3 terminy spotkań w 2020 roku: 16.10, 25.11 oraz 11.12;
Poruszana tematyka:
-  opiniowanie koncepcji, projektów budowy infrastruktury rowerowej i licznych zmian 

organizacji ruchu (np. budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Brynowskiej, ul. Granicznej, ul. 
Olimpijskiej i ul. Skrzypka),
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-  rozpatrywanie wpływających wniosków podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych,
-  opiniowanie założeń przygotowywanych Specyfikacji technicznych dla infrastruktury 

rowerowej,
-  opiniowanie przedkładanych dokumentacji koncepcyjnych i projektowych,
-  konsultowanie rozwiązań rowerowych z właściwymi terenowo Radami Jednostek 

Pomocniczych.
Średnia frekwencja na spotkaniach to 13 osób, w tym przedstawiciele wydziałów UM 
Katowice, jednostek miejskich oraz projektanci poszczególnych projektów.
W wyniku uzgodnień z Przewodniczącym Rady Miasta Katowice Panem Maciejem Biskupskim 
oraz mając na uwadze szeroki wpływ inwestycji rowerowych na środowisko lokalne, w ramach 
prac Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice, do konsultacji projektów 
infrastruktury rowerowej zaproszono przedstawicieli odpowiednio terenowych Rad Jednostek 
Pomocniczych oraz środowiska rowerowego, podczas których analizowane są rozwiązania 
rowerowe i uwzględniane ewentualne wnioski/uwagi mieszkańców oraz przedstawicieli.
W ramach współpracy z Radami Jednostek Pomocniczych odbyły się 4 spotkania w formie 
wideokonferencji, na których zaprezentowano n/w projekty infrastruktury rowerowej:
-  Połączenie ul. Pułaskiego z ul. Francuską wzdłuż ul. Lotnisko;
-  Połączenie wzdłuż al. Korfantego od ul. Telewizyjnej do rejonu skrzyżowania 

z ul. Konduktorską;
-  Przejazd pod rondem gen. Jerzego Ziętka;
-  Połączenie obszaru Strefy „Tempo 30" z Węzłem Przesiadkowym „Brynów Pętla", z drogą 

rowerową w ul. Jankego oraz z istniejącą trasą rowerową nr 1;
-  Projekt budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Brynowskiej w Katowicach w ramach Budżetu 

Obywatelskiego;
-  Projekt budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Olimpijskiej i ul. Skrzypka w Katowicach 

w ramach Budżetu Obywatelskiego;
-  Projekt budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Granicznej w Katowicach w ramach Budżetu 

Obywatelskiego;
-  Połączenie dzielnicy Nikiszowiec z dzielnicą Giszowiec;
-  Połączenie ul. Gospodarczej z ul. Graniczną/Pułaskiego.

Najważniejszymi osiągnięciami 2020 roku sq:
-  Rozbudowa sieci infrastruktury rowerowej -  w 2020 r. powstało 8.350 km nowych dróg 

rowerowych;
-  Budowa nowych rozwiązań ułatwiających komunikację rowerową - przejazdy rowerowe, 

parkingi rowerowe;
-  Rozbudowa systemu wypożyczalni rowerów miejskich (w roku 2020 udostępniono 83 stacje 

rowerowe CBB, w tym 69 stacji miejskich oraz 14 stacji partnerskich. Wzrosła także ilość 
rowerów do 666 (546 miejskich, 120 partnerskich). Do dyspozycji mieszkańców były także 
rowery typu cargo (20 sztuk);

-  Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (16-22.09), z przypadającym w dniu 
22.09.2020 r. "Dniem bez samochodu".

Wnioski: Kształtowanie i realizacja Polityki Rowerowej jest trudnym zagadnieniem ze względu 
na sprzeczne interesy wielu grup, spory wewnętrzne pomiędzy przedstawicielami środowiska 
rowerowego oraz odmienne sposoby percepcji zagadnień inwestycyjnych lub organizacji ruchu 
drogowego;

14. Udostępniano organizacjom pozarządowym pomieszczenia Urzędu Miasta Katowice lub jednostek 
organizacyjnych miasta Katowice:
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1) nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 
i ul. Francuskiej 70 lub jednostek organizacyjnych miasta Katowice i bazy technicznej w tych 
pomieszczeniach, na niekomercyjne spotkania związane z realizacją Programu do czasu 
ogłoszenia stanu epidemii,

2) organizacje korzystały z bezpłatnego dostępu do pomieszczeń Katowickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych przy ul. Kopernika 14 i ul. Młyńskiej 5, które jest realizowane jako zadanie 
publiczne na zlecenie Prezydenta Miasta Katowice,

3) nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia przy ul. Bednorza 14 dla Katowickiego Stowarzyszenia 
Trzeźwościowego „Dwójka" w celu realizacji projektu „Wzmocnienie systemu wsparcia osób 
w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego -  I etap" oraz działań w ramach projektu 
„Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach -  I etap" oraz od października 2020 „Centrum 
Społecznościowe Szopki w Szopienicach -  II etap"

4) nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia przy ul. Brynicy 7 dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej Mocni Razem w celu realizacji działań w ramach projektu „Centrum 
Społecznościowe Szopki w Szopienicach -  I etap" oraz realizacji projektu „Centrum Animacji 
Młodzieżowej CAM -  I etap" realizowanych przez Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach oraz od października 2020 r. „Centrum Społecznościowe Szopki 
w Szopienicach -  II etap",

5) nieodpłatnie udostępniano pomieszczenia przy ul. Francuskiej 43 dla Fundacji Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki -  partnera projektu, w celu realizacji 
działań w ramach projektu „Katowice Miasto Otwarte -  Organizowanie Społeczności Lokalnej -  
I etap".

15. Prowadzono działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, 
np. wstępne doradztwo prawne, organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa 
w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach.
Informowano, inicjowano lub współorganizowano szkolenia podnoszące jakość pracy organizacji 
pozarządowych w sferze zadań publicznych oraz dotyczących m. in. pozyskiwania środków 
ze źródeł zewnętrznych:

1) zadanie realizowały wszystkie Wydziały UM Katowice oraz MOPS Katowice poprzez bieżące 
doradztwo merytoryczne dla organizacji pozarządowych,

2) informacje dotyczące szkoleń, konsultacji, konferencji itp. przesyłano do organizacji 
pozarządowych drogą elektroniczną, newsletterem, za pośrednictwem Centrum Organizacji 
Pozarządowych lub poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej www.katowice.eu 
w zakładce: Dla mieszkańca > Zaangażuj się > Współpraca z NGO i portalu Facebook,

3) 30 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczącego 
źródeł pozyskiwania środków spoza budżetu miasta Katowice

Informacje dotyczące możliwości finansowania działań prowadzonych przez NGO przekazali:
a) Małgorzata Domagalska z Wydziału Funduszy Europejskich - informacja o możliwościach 

pozyskania środków unijnych,
b) Bożena Michałek - Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych - informacje 

o programach PFRON,
c) Krzysztof Hołyński - kierownik Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych -  

informacje o konkursach ministerialnych oraz innych źródłach finansowania zadań 
publicznych,

d) Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych - 
informacje o konkursie na tzw. "wkład własny", w ramach którego można się starać 
o pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych.
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3) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji stale prowadziło Centrum 
Organizacji Pozarządowych na ul. Kopernika 14 i ul. Młyńskiej 5 prowadzone przez 
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST" wraz ze Stowarzyszeniem 
Regionalne Centrum Wolontariatu, w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezydenta. 
Lokale zostały udostępnione z zasobów miasta Katowice w ramach umowy użyczenia.
W 2020 roku Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych kontynuowało swoją aktywną 
działalność z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, 
by zapewnić:
- adres rejestrowy dla nowo powstających organizacji pozarządowych,
- wsparcie infrastrukturalne (dostęp do sal szkoleniowych, pomieszczeń/biurek, sprzętu 

informatycznego i biurowego, szafek na dokumenty i pocztę przychodzącą, przestrzeń 
magazynową)

- wsparcie merytoryczne (doradztwo ogólne i specjalistyczne, usługi księgowe, szkolenia),
- wsparcie wolontaryjne dla organizacji (z zakresu rekrutacji wolontariuszy, kwestii formalno

prawnych, promowania współpracy z wolontariuszami);
Ponadto w COP:
- prowadzono animację społeczności lokalnych poprzez organizowanie spotkań

z mieszkańcami, czy spotkań dedykowanych poszczególnym grupom mieszkańców,
- organizowano spotkania tematyczne związane z rozwijaniem zainteresowań: pokazy, 

prelekcje, projekcje filmowe, warsztaty.

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych 
w 2020 r.:
-  COP, ośrodek i program wsparcia katowickich NGO - z pomocy skorzystało 187 NGO 

(Kopernika 14),
-  19 nowych organizacji mają swoją siedzibę w COP,
-  40 godzin dyżurów doradczych przeprowadzono w każdym miesiącu (Młyńska 5 - doradztwo 

ogólne, specjalistyczne księgowe 15h/mc i marketingowe 5h/ mc)
-  497 udostępnień sal, w tym udostępnienie sprzętu (Kopernika 14)
-  139 porad i pośredniczeń dotyczących wolontariatu (Młyńska 5)
-  13 szkoleń (Kopernika 14)
-  19 spotkań dotyczące wolontariatu (Młyńska 5)
-  6 spotkań branżowych (Kopernika 14)
-  1 stacjonarna wystawa Galerii Aktywnych (Młyńska 5) oraz 7 wystaw on-line, 

prezentowanych na stronie internetowej COP oraz na profilu COP na Facebook'u.

Katowicki COP integruje podmioty III sektora funkcjonujące w naszym mieście, podejmuje działania 
na rzecz ich profesjonalizacji, by jak najefektywniej realizowały zlecane przez Prezydenta zadania 
publiczne oraz pobudza aktywność społeczną Katowiczan poprzez wolontariat i ich pełny udział 
w procesie budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej.

Dostęp dla organizacji pozarządowych do wszelkich usług oferowanych przez COP jest bezpłatny, 
a oferta COP jest dostosowywana do zmieniających się potrzeb organizacji pozarządowych, grup 
nieformalnych i aktywnych mieszkańców naszego miasta.

16. Rozwijano współpracę międzynarodową z organizacjami pozarządowymi:

Zadanie na bieżąco realizuje Wydział Promocji, który współpracuje z miastami partnerskimi miasta 
Katowice i pomaga w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii 
odbyło się tylko jedno wydarzenie.
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22 marca drużyna z Katowic dzięki tradycyjnemu już zaproszeniu Zakładowego Związku Sportowego 
Miasta Kolonia wzięła po raz piąty udział w turnieju piłkarskim.
W tym cyklicznym projekcie wspierało Stowarzyszenie ds. Wsparcia Partnerstwa Miast Kolonia 
Katowice z Kolonii. W rozgrywkach wzięły udział również drużyny z miast partnerskich Kolonii. 
Na meczu obecni byli kibice z miast partnerskich, członkowie stowarzyszeń z Liverpoolu (Wielka 
Brytania), Salonik (Grecja) i Esch-sur- Alzette (Luksemburg) oraz mieszkańcy Kolonii. Swoją 
obecnością zaszczycił również oraz wsparł drużyny z Katowic i Kolonii nowy Konsul Generalny RP 
w Kolonii - Jakub Wawrzyniak.

17. Udzielano pomocy w pozyskiwaniu lokalu na działalność statutową organizacji, na potrzeby 
realizacji projektów na preferencyjnych warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Katowice:

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. do Wydziału Budynków i Dróg wpłynęło 20 
wniosków organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
o przyznanie lokali użytkowych z przeznaczeniem na siedzibę i działalność statutową, z których:
-  9 rozpatrzono pozytywnie,
-  2 rozpatrzono negatywnie z uwagi na: brak możliwości wynajęcia lokalu ze względów 

technicznych,
-  9 w trakcie rozpatrywania,
-  1 wniosek rozpatrzono pozytywnie, przy czym organizacja po otrzymaniu skierowania do zawarcia 

umowy najmu zrezygnowała z najmu.
Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wg łącznych 
danych na dzień 31 grudnia 2020r. użytkowały 119 lokali, w tym:
-  70 oddanych jest w najem,
-  40 oddanych jest w użyczenie,
-  9 zajmowanych jest bez tytułu prawnego (bezumowne korzystanie).

18. Angażowano organizacje pozarządowe do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć

Okazją do prezentacji swojej oferty, osiągnięć i wymiany doświadczeń każdorazowo są zespoły 
doradcze, w tym przede wszystkim Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
prowadzony przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych; każdorazowo, podczas 
spotkań zespołu doradczego, Pełnomocnik przypomina organizacjom o konieczności promowania ich 
działań i zachęca je do przesyłania informacji w tym zakresie, gdyż mają możliwość korzystania 
z miejskich kanałów komunikacji.

Okazją do promocji działań organizacji jest też corocznie organizowany Festiwal Organizacji 
Pozarządowych -  w 2020 roku FOP został odwołany z uwagi na stan epidemii.

19. Wydawano opinie o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie rekomendacji 
na ich wniosek

Wydziały Urzędu Miasta Katowice i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach wydawały 
opinie o działalności organizacji pozarządowych/udzielały rekomendacji -  w 2020 r. było ich 11;

O opinie dotyczące dotychczasowej współpracy występował również Wydział Budynków i Dróg 
do wydziałów merytorycznych współpracujących z NGO, w przypadku wniosków organizacji 
o udostępnienie lokalu z zasobu miasta Katowice.
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20. Obejmowano patronatem Prezydenta Miasta Katowice przedsięwzięcia realizowane 
przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców miasta Katowice

W 2020 roku objęto patronatem Prezydenta Miasta Katowice 61 przedsięwzięć realizowanych m.in. 
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty trzeciego sektora na rzecz mieszkańców Katowic -  
obsługa wniosków zajmował się Wydział Promocji.

21. Nagroda za szczególne zaangażowanie w dziedzinie działalności społecznej oraz za działalność 
charytatywną

-  3 grudnia 2020r. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa po raz dziewiąty ogłosił konkurs
0 przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za 2020 rok. Nabór 
wniosków po przedłużeniu terminu trwał do 10 lutego 2021r., a w konkursie wpłynęło 13 
zgłoszeń.

-  W tym samym dniu ogłoszono po raz pierwszy konkurs o przyznanie Nagrody Prezydenta 
Miasta Katowice za działalność charytatywną. W ramach naboru wpłynęło 7 zgłoszeń.
Nagroda przyznawana osobom fizycznym lub organizacjom pozarządowym, które w sposób 
widoczny prowadziły działalność na rzecz mieszkańców miasta Katowice w co najmniej jednej 
z poniższych sfer wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie, tj. w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej; udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej; 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym.
W przypadku niniejszej nagrody do składu Komisji oceniającej wnioski powołano przedstawicieli 
z dwóch organizacji pozarządowych -  Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Katowicach.

Obie Nagrody zostaną przyznane w 2021 roku za rok 2020.

22. Realizowano proj'ekty współfinansowane ze środków pozabudżetowych w partnerstwie 
z organizacjami pozarządowymi.

W roku 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizował szereg projektów 
w Partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Nw. projekty realizowane były w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Społeczny):
1) „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap" - Partnerzy:

-  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem",
-  Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka",

2) „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu -  I etap" - Partner:
-  Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych,

3) „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego -  
I etap" - Partnerzy:
-  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem",
-  Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka",
-  Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria",
-  Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych
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i Oczekujących Wsparcia „OPOKA",
4) „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap":

-  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem",
5) „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" - Partnerzy:

-  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem",
-  Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii,
-  Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego,

6) Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - II etap" - Partnerzy:
-  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem",
-  Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka",

7) „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu -  II etap":
-  Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych

8) „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu" - Partner:
-  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem".

Dodatkowo:
W ramach projektu „Bogucice -  moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej -  
I etap":

-  w ramach „Lokalnej Strefy Młodych" współpracowano ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum 
Komputerów. Zrealizowano wyjście integracyjne dla młodzieży z Bogucic do Muzeum Historii 
Komputerów i Informatyki w Katowicach;

-  zrealizowano „Bieg dookoła Bogucic -  edycja Alpejska". Bieg odbył się przy współudziale 
założycieli Stowarzyszenia „W kręgu natury".

W ramach projektu „Centrum Społecznościowe Nasze Załęże -  I etap":
-  we współpracy ze Wspólnotą Dobrego Pasterza (Klubem „Wysoki Zamek") zorganizowano akcję 

pn.: „Kawa na Ławę" (pokaz baristy) oraz zrewitalizowano i zaaranżowano jedno z załęskich 
podwórek. Ponadto zorganizowano warsztaty rękodzielnicze i sportowe (turniej darta oraz 
warsztaty „Pouring Acrylic" -  malowanie farbami akrylowymi na płótnie);

-  we współpracy ze Stowarzyszeniem „Zielone Załęże" zorganizowano akcję pn.: „Kolorowe okna" 
(dekoracja i aranżacja okien w domach mieszkańców Załęża jako przełamanie pandemicznej 
monotonii).

W ramach projektu „Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - etap I" we współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Szansa dla każdego" zrealizowało 4 warsztaty:
-  20.01.2020 r. warsztat „Ulepimy dziś bałwana",
-  20.02.2020 r. warsztaty karnawałowego malowania twarzy,
-  01.12.2020 r. warsztat zdalny tworzenia kartek świątecznych,
-  16.12.2020 r. warsztat zdalny „Zimowy las w słoiku".

23. Zapewniono z budżetu Miasta Katowice dofinansowanie „wkładu własnego" do projektów 
współfinansowanych ze środków pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W 2019 roku Prezydent Miasta Katowice po raz pierwszy ogłosił konkurs dla organizacji 
pozarządowych na tzw. „wkład własny" celem zapewnienia wsparcia organizacjom pozarządowym 
w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na zadania publiczne skierowane do mieszkańców 
Katowic, które ujęto w Programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na 2019 rok. W konkursie tym zabezpieczono środki w wysokości 250 000 zł, a konkurs miał charakter 
ciągły.
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W 2020 roku Prezydent Miasta Katowice przeznaczył na realizację ww. konkursu środki w wysokości 
500 000 zł, które zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Katowice jako rezerwa celowa.

W konkursie na „wkład własny" mogły aplikować organizacje pozarządowe, które otrzymały już 
środki na realizację swojego projektu spoza budżetu Miasta Katowice lub te organizacje, które 
dopiero ubiegają się o taki dofinansowanie -  w tym przypadku warunkiem ubiegania się o środki 
w konkursie na „wkład własny" było przedłożenie projektu złożonego u innego grantodawcy, a na 
dzień rozpoczęcia prac komisji konkursowej -  dostarczenie potwierdzenia, że projekt otrzymał 
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Koordynacją działań w ramach prowadzonych naborów zajmował się Referat Pełnomocnika 
Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, a w skład komisji wchodzili pracownicy wszystkich 
wydziałów Urzędu Miasta Katowice, którzy realizują zadania w ramach współpracy finansowej 
z organizacjami pozarządowymi, tj. Wydział Polityki Społecznej, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział 
Kultury i Wydział Kształtowania Środowiska.

W 2020 roku konkurs miał również charakter ciągły i zgodnie z warunkami konkursu przeprowadzono 
łącznie 5 naborów ofert, w wyniku których podpisano w sumie 16 umów i rozdysponowano kwotę 
413 989,50 zł, co stanowiło 82,8% wykorzystania budżetu przeznaczonego na konkurs.

Zestawienie 5 naborów ofert w konkursie na „wkład własny" za 2020 rok

Wydział do realizacji

Środki zewnętrzne 
deklarowane przez NGO 

w umowach 
na dofinansowanie 
wkładu własnego*

Środki z budżetu miasta 
Katowice

rozdysponowane w 
konkursie po 4 naborach 

w zaokrągleniu 
do pełnych zł

liczba zawartych 
umów

Wydział Edukacji i 
Sportu 45 400,00 zł 19 200,00 zł 1

Wydział Kultury 220 900,00 zł 103 215,00 zł 6
Wydział Polityki 

Społecznej 1 357 223,50 zł 291 574,50 zł 9

Razem 1 623 523,50 zł 413 989,50 zł 16
* Dane ujęte w ofertach stanowiące załączniki do umów mogą się różnić na etapie rozliczenia danego  
projektu.

Organizacje pozarządowe od wielu lat pozyskują dodatkowe środki spoza budżetu naszego miasta, 
tym sposobem poszerzają swoją ofertę wsparcia i usług na rzecz Katowiczan.
Zapewnienie środków finansowych na pokrycie „wkładu własnego" w budżecie miasta Katowice 
do projektów organizacji pozarządowych znacznie ułatwia im pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych, gdzie wymagany jest wkład własny finansowy, gdyż niejednokrotnie konieczność 
wniesienia wkładu finansowego blokuje organizacje w sięganiu po zewnętrzne źródła finansowania 
ich zadań kierowanych do mieszkańców naszego miasta.

24. Podejmowano współpracę międzysektorową oraz współpracę w zakresie działalności 
wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności -  realizator Wydział Obsługi 
Inwestorów:
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W zakresie promocji wśród inwestorów współpracy z lokalnie działającymi organizacjami
pozarządowymi - przykłady dotychczas wspólnie zrealizowanych bądź realizowanych projektów
sektora biznesu oraz organizacji pozarządowych w 2020 r.:

1) Kontynuacja stałej współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
2) Aktualizacja prezentacji dla inwestorów, zawierającej informacje na temat możliwości 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3) Aktualizacja informacji na temat możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na stronie internetowej: www.invest.katowice.eu, na fanpagu Strefa Innowacji Miasta Katowice: 
https://www.facebook.com/Rawa.Ink oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Obsługi Inwestorów.

4) Rozpowszechnianie informacji o konkursach ogłoszonych w ramach Programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 i 2021 oraz Wieloletniego programu 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025.

5) Podczas spotkań z inwestorami oraz przedsiębiorcami przekazywana była informacja nt. 
możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6) Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink zorganizował w grudniu 2020 r. konkurs Katowizje, 
który miał na celu wyłonić liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych i średnich firm, które 
inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania, mające służyć lokalnym 
społecznościom i środowisku naturalnemu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem 
uczestników. Jury wybrało laureatów, którzy realizowali projekty z obszaru społecznej 
odpowiedzialności biznesu na terenie Katowic w okresie od 2019 r. do 2020 r.
Planowana jest kontynuacja projektu i jego stała obecność w kalendarzu imprez skierowanych 
do biznesu i organizacji pozarządowych.

W ramach współpracy w zakresie działalności wspomagającej* rozwój* techniki, wynalazczości 
i innowacyjności podjęto następujące działania:

1) Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi, których zakres działalności dotyczy 
innowacyjności, nauki, techniki oraz wynalazczości, m.in. z:

a) Fundacją Haller Pro Inventio przy organizacji 13. edycji Międzynarodowych Targów Innowacji 
Gospodarczych i Naukowych INTARG w dniach 13.06.2020 r. oraz 10.11.2020 r., w tym udział 
w panelach dyskusyjnych,

b) Fundacją Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, udział w spotkaniach Śląskiego 
Klastra NANO w dniach 12.11.2020 r. oraz 17.12.2020 r.,

c) Polsko - Amerykańską Radą Współpracy Stowarzyszeniem na rzecz współpracy Polska-USA 
w zakresie rozwoju wymiany gospodarczej, współpracy naukowej i rozwoju technologii przy 
organizacji konferencji Poland Day at Silicon Valley w dniach 21 -  23.10.2020 r., w tym udział w 
panelach dyskusyjnych.

2) W dniu 19.02.2020 r. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Grupa KMK zorganizowały 
w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink wydarzenie pn. „E-commerce i dedykowane 
produkty cyfrowe". Celem wydarzenia było przekazanie wiedzy z zakresu sprzedaży 
internetowej, cyfrowej konsolidacji dystrybutorów, wykorzystania zasobów internetowych do 
rozwoju firmy i pozyskania nowych klientów. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli firm 
rodzinnych, które prowadzą działalność w Katowicach.

3) W dniu 21.02.2020 r. w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink we współpracy 
z fundacją Gruba.IT zorganizowano wydarzenie pn. „Cross Meetup #11" adresowane do 
miłośników nowych technologii, IT, zarządzania i biznesu.

4) W dniu 09.03.2020 r. w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink we współpracy 
z fundacją Class Ladies zorganizowano wydarzenie pn.: „Dzień Kobiet Przedsiębiorczych" 
adresowane do kobiet przedsiębiorczych, które prowadzą działalność gospodarczą lub myślą 
o założeniu własnego biznesu.
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5) W dniu 18.09.2020 r. w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Stowarzyszenia Little Bit Academy mające na celu dalsze wspieranie działań 
oraz projektów organizacji.

6) W dniu 18.11.2020 r. w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych w ramach 13 edycji Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości zorganizowano wydarzenie pn. „Przedsiębiorczość w firmie rodzinnej - jak ją 
pobudzać i jak stymulować?".

7) W dniach 04-05.12.2020 r. w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink we współpracy 
z Fundacją Gruba.IT Events sp. z o.o. oraz Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych 
zorganizowano wydarzenie pn. „B-HACK Barbórka 4.0". B-Hack Barbórka 4.0 to innowacyjny 
hackathon, w czasie którego specjaliści z branży nowych technologii oraz przedstawiciele sektora 
NGO podjęli wyzwanie poszukania rozwiązań dla pięciu przedstawionych przez organizatorów 
obszarów problemowych. W ciągu 24 godzin, 4 i 5 grudnia, uczestnicy mieli szansę na stworzenie 
narzędzi, które potencjalnie mogą pomóc w lepszym funkcjonowaniu miast, organizacji 
pozarządowych i firm, a efektem ich prac były praktyczne koncepcje systemowe.

IV. DZIAŁALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2020 ROKU.

Jednym z podstawowych zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych jest rozwijanie 
współpracy pozafinansowej miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi i usprawnianie współpracy 
finansowej w uwzględnieniem przyjętych zasad i obowiązujących procedur.
Ważniejsze zadania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 
w okresie sprawozdawczym:

1. Współpraca z przygotowaniach Katowickiego Pakietu NGO:
-  na polecenie Prezydenta Miasta Katowice uzgodniła z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta 

Katowice i jednostkami miejskimi zakres możliwych form wsparcia w ramach Katowickiego 
Pakietu NGO -  czyli programu osłonowego kierowanego do lokalnie działających organizacji 
pozarządowych przyjętego przez Prezydenta Marcina Krupę w związku z ogłoszonym w Polsce 
stanem epidemii;

-  zorganizowała dwie telekonferencje z przedstawicielami ponad 70 lokalnie działających 
organizacji pozarządowych (7 kwietnia 2020r.) oraz z radnymi Rady Miasta Katowice (9 kwietnia 
2020 r.), które poprowadził Wiceprezydent Miasta Katowice nadzorujący współpracę z NGO; 
Podczas spotkania w dniu 7.04 Pełnomocniczka zebrała potrzeby / problemy zgłoszone przez 
NGO, które następnie opublikowała na stronie Katowice.eu wraz z informacją/wyjaśnieniem 
o działaniach urzędu w odniesieniu do poszczególnych problemów;

-  na etapie realizacji programu osłonowego dla NGO była pośrednikiem w kontaktach pomiędzy 
wydziałami Urzędu Miasta Katowice a organizacjami pozarządowymi;

-  przygotowała raporty z realizacji Katowickiego Pakietu NGO - do sierpniowego wydania 
bezpłatnego miesięcznika „Nasze Katowice" oraz na potrzeby spotkania Prezydenta Miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi planowanego na 19 października br. w sali koncertowej 
instytucji Katowice - Miasto Ogrodów, które ostatecznie odwołano w związku z zaostrzeniem 
zasad epidemicznych.

2. Koordynacja, współpraca międzywydziałowa i pośrednictwo w kontakcie z głównym organizatorem -  
Fundacją Wolne Miejsce w ramach przygotowań do Metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego dla 
Samotnych oraz Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych dowożonego przez wolontariuszy do mieszkań 
osób samotnych i potrzebujących.

3. Przygotowanie spotkania Wiceprezydenta Miasta Katowice Jerzego Woźniaka z aktywnymi kobietami 
w związku z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie powołania Rady Kobiet Miasta Katowice -  
22 września br. Katowice Miasto Ogrodów.
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4. Koordynacja, przygotowanie scenariusza i części informacji oraz prowadzenie spotkania 
Wiceprezydenta Jerzego Woźniaka z przedstawicielami katowickich organizacji pozarządowych -  
10 grudnia 2020 roku, spotkanie on-line.
W programie spotkania m.in. podsumowanie Katowickiego Pakietu NGO oraz podsumowanie 
tegorocznego naboru ofert w konkursie na dofinansowanie tzw. wkładu własnego do projektów 
realizowanych przez organizacje współfinansowane ze środków pochodzących spoza budżetu miasta. 
Spotkanie było też okazją, by poznać Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
V kadencji -  prezentację członków Rady przygotowała i przedstawiła P. Pełnomocnik.

5. W związku z zaproponowaną przez Pełnomocniczkę zmianą sposobu ogłaszania wszystkich otwartych 
konkursów ofert w Urzędzie Miasta Katowice zatwierdzoną przez Wiceprezydenta Jerzego Woźniaka, 
zainicjowała organizację szkoleń z obsługi generatora eNGO wspomagającego obsługę konkursów 
ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Katowice dla organizacji pozarządowych -  szkolenia 
prowadziło Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych w dniach 4 i 7 grudnia 2020r.

6. Mentor podczas Hackathonu B-hack Barbórka 4.0 współorganizowanego przez Miejski Inkubator 
Przedsiębiorczości Rawa.Ink w dniach 4-5 grudnia 2020r., w czasie którego programiści mierzyli się 
z problemami ze świata biznesu, miasta i sektora NGO. Główni organizatorzy to Związek Liderów 
Sektora Usług Biznesowych (ABSL) i Fundacja Gruba.IT.

7. Organizacja i prowadzenie spotkań Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, który w 2020 roku odbył się 4 razy. W ramach spotkań zespołu między innymi 
informowano o bieżących działaniach realizowanych przez Miasto Katowice na rzecz organizacji, 
omawiano działania planowane i realizowane przez NGO.

8. Przygotowanie projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  
na 2021 rok oraz projektu Wieloletniego Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami  
pozarządowymi na lata 2021-2025  po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi:
-  konsultacje obejmowały etap roboczy celem zebrania propozycji/uwag/opinii organizacji 

pozarządowych, które przekazano do komórek organizacyjnych celem zajęcia stanowiska,
-  sposób przyjmowania uwag/propozycji do programów: zgłoszenia mailowe, pisemne, 

posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, spotkania Zespołu 
doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

-  po przeprowadzeniu etapu roboczego Pełnomocnik przygotowała pisemny raport z przebiegu 
konsultacji, w tym informacje dotyczące zgłoszonych uwag, stanowiska Urzędu Miasta Katowice 
w odniesieniu do każdej uwagi, osób uczestniczących w procesie konsultacji, terminów 
spotkań/posiedzeń -  wszystkie informacje publikowane były na stronie internetowej 
www.katowice.eu oraz Platformie Konsultacji Społecznych

-  w oparciu o zebrane propozycje P. Pełnomocnik przygotowała projekty Programów celem 
poddania ich konsultacjom zgodnie z trybem obowiązującym w mieście Katowice wynikającym 
z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Przygotowanie sprawozdania zbiorczego z realizacji Programu współpracy miasta Katowice  
z organizacjami pozarządowymi za 2019r.  w oparciu o informacje przekazane przez poszczególnych 
Realizatorów Programu.

10. Pełnienie funkcji Sekretarza Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV 
kadencji i prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Rady, w tym obsługa skrzynki kontaktowej 
Rady: radapozytku@katowice.eu.
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Przygotowała harmonogram wyborów do Rady V kadencji wśród organizacji pozarządowych, 
a na przełomie sierpnia i września realizowała kolejne etapy wyborów.
W listopadzie 2020 roku Prezydent Miasta Katowice powołał skład Rady V kadencji, gdzie 
Pełnomocniczka również została wybrana na Sekretarza Rady nowej kadencji.

11. Monitorowanie działalności Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zawartej 
umowy na lata 2016-2020 oraz uzgodnienie potrzeb nowego Centrum we współpracy z kadrą 
zarządzającą COP w związku z ogłoszeniem konkursu na realizację zadania w latach 2021-2022.

12. Przygotowanie we współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi broszury informacyjnej 
dla organizacji pozarządowych celem wzrostu ich wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami 
współpracy z Urzędem Miasta Katowice. Zawartość informatora:
- Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok oraz 

Wieloletni Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021
2025,

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- zakres działania poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Katowice i jednostek miejskich 

realizujących Programy wraz z danymi kontaktowymi.

13. Przygotowanie warunków otwartego konkursu ofert na:
- dofinansowanie „wkładu własnego" do projektów dofinansowanych ze środków spoza budżetu 

miasta Katowice realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Katowic,
- prowadzenie punktu informacyjnego dla cudzoziemców w lokalu miejskim przy ul. Młyńskiej 5 -  

nowe zadanie publiczne planowane do realizacji w 2021 roku na wniosek organizacji 
pozarządowych,

- kontynuację zadania: Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych w lokalu miejskim przy ul. 
Kopernika 14.

14. Podejmowanie działań celem zapewnienia przejrzystej polityki informacyjnej dotyczącej zagadnień 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi poprzez publikację na stronie 
Katowice.eu w zakładce: Dla mieszkańca > Zaangażuj się > Współpraca z NGO i profilu Pełnomocnika 
na Facebooku: informacji dotyczących np. zmian w przepisach, zamierzeń i planowanych działań 
w obszarze współpracy Prezydenta Miasta Katowice oraz wydziałów z organizacjami, zaproszeń na 
spotkania, informacji otrzymanych od organizacji dotyczących ich działań/wydarzeń oraz poprzez 
regularny newsletter do organizacji.

15. Bieżące informowanie i doradztwo w zakresie możliwości podjęcia współpracy i dostępnych form 
wsparcia przez miasto Katowice na rzecz nowopowstałych organizacji pozarządowych lub organizacji, 
które dotychczas nie współpracowały z Urzędem Miasta Katowice.

16. Zlecenie kampanii „1% zostaw blisko" prowadzonej na rzecz katowickich Organizacji Pożytku 
Publicznego oraz promocja OPP poprzez dostępne Pełnomocniczce kanały komunikacji.

17. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowych Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Edukacji 
i Sportu.

18. Koordynacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w mieście Katowice, w tym: udzielanie 
szczegółowych informacji i wyjaśnień mieszkańcom na temat możliwości współpracy z miastem 
Katowice w ramach inicjatywy lokalnej, udzielanie informacji pracownikom Urzędu i jednostek 
miejskich w zakresie sposobu realizacji inicjatyw lokalnych, w tym między innymi w czasie epidemii 
koronawirusa, koordynacja prac związanych z naborem wniosków o inicjatywy lokalne na 2021 rok, 
obsługa Komisji ds. inicjatyw lokalnych według zaleceń Przewodniczącego -  Wiceprezydenta Jerzego
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Woźniaka, przygotowywanie komunikatów na temat inicjatyw lokalnych w zależności od bieżących 
potrzeb (np. zalecenia w związku z pandemią, ogłoszenia o nowym naborze wniosków, informacje
0 rozstrzygnięciach).
Celem umożliwienia przesunięcia części inicjatyw lokalnych z roku 2020 na rok 2021, 
po wcześniejszym ustaleniu liczby inicjatyw i możliwości prawnych w tym zakresie, przygotowanie 
stosownych zmian w projekcie uchwały Rady Miasta Katowice o inicjatywie lokalnej oraz 
w zarządzeniu wykonawczym Prezydenta.

V. POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KATOWICACH

1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach jako organ konsultacyjny
1 opiniodawczy działający w mieście Katowice opiniuje projekty uchwał i aktów prawa miejscowego 
dotyczących sfery pożytku publicznego. Na posiedzeniach omawiane są sprawy bieżące i problemy 
zgłaszane przez organizacje pozarządowe.
Posiedzenia Rady Pożytku miały charakter otwarty, jednak w drugim kwartale 2020 roku część 
spotkań zawieszono, a opiniowanie projektów uchwał odbywało się drogą elektroniczną. W czerwcu 
Rada wróciła do regularnych obrad organizowanych w formie zdalnej, a na posiedzenia zdalne 
dopraszano przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice celem udzielenia 
informacji/odpowiedzi na pytania w związku z omawianymi projektami uchwał.

2. Celem zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy członkami Rady, wydziałami Urzędu Miasta 
Katowice i organizacjami pozarządowymi funkcjonuje, obsługiwana przez Sekretarza Rady, skrzynka 
mailowa: radapozytku@katowice.eu.

3. Do września 2020 roku swoją działalność kontynuowała Rada IV kadencji, funkcjonująca 
od października 2017r., natomiast w związku z wyborami do Rady V kadencji przeprowadzonymi 
na przełomie sierpnia/września 2020r., w listopadzie 2020 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjne 
nowej Rady.

Skłac Rady IV i V kadencji zaprezentowano w poniższej tabeli:

L
P

SKŁAD POWIATOWEJ RADY 
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

W KATOWICACH 
IV kadencji (I-IX.2020)

Lp
SKŁAD POWIATOWEJ RADY 

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
W KATOWICACH 

V kadencji (XI-XII.2020)
Przedstawiciele Rady Miasta Katowice

1 Barbara Mańdok 1 Barbara Mańdok
2 Dawid Kamiński 2 Dawid Kamiński

3 Adam Lejman - Gąska
Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice

1 Jerzy Woźniak -  Wiceprezydent Miasta 
Katowice - Przewodnicząca Rady

1 Jerzy Woźniak -  Wiceprezydent Miasta 
Katowice - Przewodnicząca Rady

2 Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Wydział 
Polityki Społecznej

2 Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Wydział 
Polityki Społecznej

3 Grzegorz Mazurkiewicz - Wydział 
Kształtowania Środowiska

3 Jowita Hercig - Wydział Kultury

4 Jowita Hercig - Wydział Kultury 4 Agnieszka Lis - Wydział Polityki Społecznej 
-  Sekretarz Rady

5 Agnieszka Lis - Wydział Polityki 
Społecznej -  Sekretarz Rady

5 Iwona Szreter-Kulisz - Wydział Edukacji i 
Sportu

6 Iwona Szreter-Kulisz - Wydział Edukacji i 
Sportu -

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice
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1
Ewa Grzegorzak - Łoposzko -
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży KORCZAK

1 Grzegorz Augustyn - Stowarzyszenie BLOK 
Aktywni Razem

2 Tomasz Kołodziejczyk - Stowarzyszenie 
Tęczówka

2 Agnieszka Budzyńska - Śląska Sieć 3 
Sektora

3
Irena Kowalska-Drygała -  Stowarzyszenie 
Regionalne Centrum Wolontariatu - 
Wiceprzewodnicząca Rady

3 Małgorzata Dudek - Hufiec ZHP Katowice

4 Grażyna Lądwik - Śląska Sieć 3 Sektora
4 Ewa Grzegorzak - Łoposzko -

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży KORCZAK

5 Marek Piechula - Hackerspace Silesia
5 Krzysztof Hołyński - Stowarzyszenie MOST 

- Wiceprzewodniczący Rady

6
Wiesława Rak - Śląski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Katowicach

6 Olaf Józefoski - Stowarzyszenie Wolnej 
Herbaty

7 Adrian Szymura - Górnośląskie Bractwo 
Kulturalne Związku Górnośląskiego

7 Beata Twardowska - Fundacja „Śląskie 
Anioły"

8 Beata Twardowska - Fundacja „Śląskie 
Anioły"

8 Grzegorz Wiończyk - Stowarzyszenie 
Tęczówka

5. Dane statystyczne dotyczące prac Rady za 2020 rok:

Dane dotyczące pracy Rady IV kadencji za okres I-IX.2020 rok:

1) Liczba posiedzeń - 17, w tym głosowania drogą elektroniczną, które są tożsame z odbyciem 
posiedzenia - 12

2) Liczba wydanych opinii do projektów uchwał/aktów prawa miejscowego -  50 

Dane dotyczące pracy Rady V kadencji za okres XI-XII.2020 rok:

1) Liczba posiedzeń - 4, w tym głosowania drogą elektroniczną, które są tożsame z odbyciem 
posiedzenia - 2

2) Liczba wydanych opinii do projektów uchwał/aktów prawa miejscowego -  6

Dane zbiorcze dot. działalności Rady IV i V kadencji w 2020 roku

Aktywność Rady 
IV i V kadencji 
w 2020 roku

Liczba posiedzeń Rady
w tym głosowania drogą 

elektroniczną tożsame 
z odbyciem posiedzenia

Liczba wydanych opinii do 
projektów uchwał/aktów 

prawa miejscowego
Rada IV kadencji 17 12 50
Rada V kadencji 4 2 6

RAZEM 21 14 56

6. Wszystkie informacje na temat Rady Pożytku (jej składu, danych kontaktowych, harmonogramu 
posiedzeń, wydanych opinii i protokołów z posiedzeń) są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce: Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.
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VI. OCENA EFETYWNOŚCI PROGRAMU REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2020 R., w tym dane porównawcze 
za lata 2017-2019

Tabela 1. Dane zbiorcze

2017r. 2018r. 2019r. 2020r.
Wydatki na realizację współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 36 519 999,56 39 427 810,37 45 890 227,99 39 551 914,90

Liczba organizacji 300 307 343 257

Liczba umów (projektów) 612 631 705 498

Średni koszt dofinansowania do projektu 59 673,20 62 484,64 65 092,52 79 421,52

Średnia wysokość dotacji do jednego projektu 54 240,32 60 722,93 66 154,99 89 245,68

Tabela 2. Ocena efektywności według wskaźników ujętych w treści Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Nazwa miernika/rok 2017 2018 2019 2020

liczba zorganizowanych spotkań z 
przedstawicielami organizacji pozarządowych 31 22 28 3

liczba ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert 547 522 529 526

liczba ofert złożonych w trybach 
pozakonkursowych (wskaźnik o d 2017roku) 221 244 290 149

liczba strategii/programów, w tworzeniu 
których udział wzięły organizacje pozarządowe 
(wskaźnik od 2017 roku)

1 1 2 3

liczba realizowanych projektów partnerskich 2 1 1 10
wysokość wkładu własnego (finansowego i 
osobowego), wnoszonego przez organizacje 
pozarządowe na realizację zadań

3 823 836,31 zł 7 247 442,15 zł 8 298 171,12 zł 8 022 875,92

liczba otwartych konkursów ofert 
ogłoszonych, w tym konkursów ogłoszonych 
po raz pierwszy - nowy wskaźnik od 2018

27
39,

w tym po raz pierwszy - 
3

32,
w tym po raz pierwszy - 2

34,
w tym po raz pierwszy - 5
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liczba konsultacji projektów uchwał/aktów 
prawa miejscowego przeprowadzonych z 
organizacjami pozarządowymi

40 47 41 61

liczba uwag zgłoszonych podczas konsultacji, 
w tym uwag uwzględnionych i częściowo 
uwzględnionych (wskaźnik od 2016)

23, w tym 5 
uwzględnionych

30, w tym 10 
uwzględnionych 

i częściowo 
uwzględnionych

27, w tym 7 
uwzględnionych i 

częściowo uwzględnionych

26, w tym 7 
uwzględnionych i 

częściowo uwzględnionych

ilość wniosków o inicjatywę lokalną - ogółem i 
rozpatrzonych pozytywnie 87 / 65 128 / 77 170/93 268/198

liczba nowo zarejestrowanych organizacji w 
stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych 
organizacji pozarządowych (wskaźnik od 2015 
roku)

razem 1690/ nowe 112, 
w tym: stowarzyszenia - 

36 nowych/837, 
fundacje - 48 nowych / 

392, stowarzyszenia 
zwykłe - 14 nowych / 
118, kluby sportowe 

KRS - 5 nowe/189, KS - 9 
nowych / 83, UKS - 0 

nowych/71

razem 1660/ nowe 95, 
w tym: stowarzyszenia - 

34 nowych/847, 
fundacje - 36nowych / 

398, stowarzyszenia 
zwykłe - 18 nowych /59, 
kluby sportowe KRS - 2 

nowe/178, KS - 3 
nowych / 73, UKS - 2 
nowych/72, związki 

sportowe - 31, spółki - 2

razem 1655/ nowe 79, w 
tym: stowarzyszenia - 21 

nowych/860, fundacje - 35 
nowych / 423, 

stowarzyszenia zwykłe - 12 
nowych /65, stow./kluby 

sportowe KRS - 1 
nowe/140, KS - 7 nowych / 

93, UKS - 3 nowych/74

razem 1 678/ nowe 60, w 
tym: stowarzyszenia - 14 

nowych/845, fundacje - 31 
nowych / 450, 

stowarzyszenia zwykłe - 12 
nowych /77, stow./kluby 

sportowe KRS - 1 
nowe/141, KS - 1 nowych / 

90, UKS - 2 nowych/75

wysokość środków finansowych 
przeznaczonych z budżetu miasta Katowice 
na realizację zadań publicznych -  ogółem

36 519 999,56 39 427 810,37 45 890 227,99 zł 39 551 914,90

w tym jako % budżetu miasta Katowice 
(wskaźnik od 2016 roku) 1,85% 2% 2% 1,63%

wysokość kwot udzielonych dotacji w 
poszczególnych obszarach zadaniowych 28 693 128,33 33 701 228,59 zł 40 486 855,51 zł 36 501 482,66 zł

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównania szans tych rodzin i osób

6 062 461,44 9 619 242,92 zł 10 461 868,61 zł 10 962 896,27 zł

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 4 554 443,17 4 733 289,30 zł 4 983 288,95 zł 5 271 983,81 zł
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  
zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa

372 579,17 373 486,14 zł 380 835,08 zł 390 988,18 zł
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integracja i aktywizacja osób starszych, w tym 
kombatantów i osób represjonowanych 2 253 261,80 674 759,14 zł 740 693,77 zł 766 074,99 zł

ochrona i promocja zdrowia 109 789,46 146 000,00 zł 157 370,00 zł 55 172,51 zł
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom  
społecznym 320 576,00 551 023,01 zł 590 081,30 zł 562 603,53 zł

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 1 424 039,78 1 628 451,03 zł 1 939 392,73 zł 1 862 936,97 zł
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i  
dziedzictwa narodowego oraz 
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji  
narodowej i regionalnej, pielęgnowanie  
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej w ramach 
zaspakajania potrzeb kulturalnych  
mieszkańców Miasta oraz realizacji zadań  
własnych gminy i powiatu

1 099 534,83 1 160 818,43 zł 1 212 533,81 zł 539 001,71 zł

kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja 11 837 355,47 14 073 696,37 zł 19 287 639,37 zł 14 952 111,31 zł
ekologia i ochrona środowiska 84 155,00 119 622,23 zł 108 803,62 zł 36 355,99 zł
promocja i organizacja wolontariatu 39 972,12 62 499,56 zł 39 977,22 zł 24 960,00 zł
aktywizacja społeczności lokalnych i promocja  
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
świadomości prawnej obywateli

104 232,22 128 013,46 zł 104 365,00 zł 101 463,65 zł

edukacja, oświata i wychowanie 89 895,87 83 762,00 zł 123 180,00 zł 63 200,00 zł
prowadzenie centrum organizacji  
pozarządowych 252 145,00 252 145,00 zł 252 145,00 zł 252 145,00 zł

działalność charytatywna 50 000,00 50 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,  
rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw  
dziecka

38 687,00 44 420,00 zł 54 681,05 zł 3 000,00 zł

Działalność na rzecz integracji i reintegracji  
zawodowej i społecznej osób zagrożonych  
wykluczeniem społecznym

586 588,74 zł

liczba organizacji pozarządowych realizujących 
zadania publiczne w oparciu o dotacje 278 279 290 229

liczba umów zawartych w formie wsparcia na 
realizację zadania publicznego - konkursowe 378 358 442 267
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liczba umów zawartych w formie powierzania 
na realizację zadania publicznego - 
konkursowe

27 37 44 34

liczba umów zawartych na realizację zadania 
publicznego w innych trybach (wskaźnik od 
2016 roku)

80 76 93 89

liczba przedsięwzięć objętych patronatem 
Prezydenta 143 98 95 61

liczba udzielonych rekomendacji organizacjom 
pozarządowym 19 23 16 16

liczba wniosków złożonych przez organizacje 
pozarządowe w sprawie pomocy w pozyskaniu 
lokalu na działalność statutową organizacji 
ogółem, w tym:

31 33 32 20

liczba wniosków rozpatrzona pozytywnie w 
danym roku 17 13 15 9

liczba wniosków rozpatrzona negatywnie w 
danym roku 6 8 5 2

wysokość środków wydatkowanych w trybie 
tzw. małych grantów (wskaźnik od 2017 roku) 618 394,92 zł 771 654,91 zł 605 144,76 zł 573 803,16 zł

liczba umów zawartych w trybie tzw. małych 
grantów 127 160 126 108

liczba organizacji pozarządowych realizujących 
po raz pierwszy zadania publiczne zlecone 
przez Miasto Katowice

38 21 35 7

liczba osób, które były adresatami różnych 
działań publicznych, z podziałem 
na poszczególnych realizatorów Programu 
(wskaźnik szczegółowy w podziale na 
realizatorów zadań od 2017 roku) , w tym:

188 770 282 223 163 607 143 357*

Wydział Polityki Społecznej 39 667 57 828 72 481 31 153

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 186 2 467 1 355 2 076

Wydział Kultury 90 682 179 444 42 676 2 288
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Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek 30 000 30 689 31 214 35 800

Wydział Edukacji i Sportu 21 307 8 341 13 316 11 811

Wydział Kształtowania Środowiska 3 928 3 454 2 565 60 229

Wydział Zarządzania Kryzysowego 160

* Mimo spadku wydatków na realizację Programu w niektórych zadaniach wzrosła liczba odbiorców, co wynika z przeformułowania sposobu realizacji zadań -  
kontakt zdalny/internetowy z grupą docelową.

Z uwagi na niepełne dane, mogą pojawiać się rozbieżności w niektórych pozycjach w tabeli w stosunku do danych rzeczywistych, w odniesieniu do danych 
wynikających z treści sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe z realizacji umów dotacji wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku; niektórych 
danych nie zawierają sprawozdania z realizacji umów zawartych w trybie zamówień publicznych w odniesieniu do wkładu własnego finansowego 
i niefinansowego oraz liczby osób, które były odbiorcami działań organizacji.

Wydatki w danym roku na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 2010 r. - 61,39 zł, w 2011 r. - 71,95 zł, 
w 2012 r. - 68,32 zł, w 2013 r. - 81,73 zł, w 2014 r. - 93,74 zł, w 2015 r. - 100, 17 zł, w 2016 r. - 121, 74 zł, w 2017 r. - 129,53 zł, w 2018 r. - 141,44 zł, w 2019 r. - 
165,97 zł, w 2020 r. - 145,13 zł (kwotę wydatków 39 551 914,90 zł podzielono przez liczbę 272 531 mieszkańców Katowic wg stanu na dzień 31.12.2020r.)
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VII. LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAREJESTROWANYCH W KATOWICACH.

Według rejestrów prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Edukacji i Sportu liczba 
organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Katowicach na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiła 1678, 
w tym:

Dane na dzień 31.12.2020 Liczba ogółem w tym organizacje nowe - 
zarejestrowane w 2020

stowarzyszenia 845 14
fundacje 450 31
stowarzyszenia zwykłe 77 12
Uczniowskie Kluby Sportowe 75 2
Stowarzyszenia sportowe KRS 141 1

Kluby sportowe, których statuty nie 
przewidują prowadzenia działalności 
gospodarczej

90 1

Razem 1678 60

W ogólnej liczbie zarejestrowanych organizacji w Katowicach wiele spośród nich nie jest już 
aktywnych lub brakuje informacji odnośnie ich działalności, jednocześnie zarządy organizacji 
niejednokrotnie nie dopełniają formalności związanych z wyrejestrowaniem podmiotu z Krajowego 
Rejestru Sądowego. Takie działania, w imieniu Prezydenta, podejmuje Wydział Spraw Obywatelski 
w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami. Ponadto wiele organizacji ma charakter hobbystyczny czy 
akcyjny lub jej działalność jest ściśle powiązana z firmą/ przedsiębiorstwem, przy którym została 
powołana, a jej cele statutowe niejednokrotnie skierowane są do pracowników i ich rodzin.

VIII. KATOWICKI PAKIET NGO

Pandemia koronawirusa wywołała negatywne skutki ekonomiczne i społeczne w całym kraju obejmując 
również sektor organizacji pozarządowych. Dlatego jeszcze w kwietniu 2020 roku Prezydent Miasta 
Katowice Marcin Krupa, przy współpracy z podmiotami III sektora, ogłosił Katowicki Pakiet NGO -  czyli 
składający się z V filarów program osłonowy skierowany do lokalnie działających organizacji 
pozarządowych.
Katowicki Pakiet NGO opierał się na różnych obowiązujących i planowanych regulacjach rządowych oraz 
regulacjach miejskich wprowadzonych w oparciu o stosowne uchwały przyjęte przez Radę Miasta 
Katowice oraz zarządzenia Prezydenta.
Założenia Pakietu zostały skonsultowane podczas dwóch telekonferencji przeprowadzonych przez 
Wiceprezydenta Miasta Katowice nadzorującego współpracę z NGO, zarówno z przedstawicielami ponad 
70 organizacji pozarządowych z Katowic (7 kwietnia), jak i z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta 
Katowice (9 kwietnia).
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IV FILAR

KATOWICKI PAKIET NGO

I FILAR II FILAR III FILAR IV FILAR V FILAR 
Podsumowanie wsparcia w ramach Katowickiego Pakietu NGO za 2020:

Szczegółowe informacje: 
www.katowice.eu/ngo

Filar I -  zwolnienia i znizki za naiem lokali mieiskich

Zgodnie z Zarządzeniem nr 860/2020 z późn. zm. organizacje pozarządowe będące najemcami lokali 
użytkowych lub korzystające z tych lokali bezumownie mogły złożyć wniosek o całkowite zwolnienie 
z opłat z tytułu czynszu najmu bądź odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu za okres od dnia 
ogłoszenia stanu epidemii do dnia 30 czerwca 2020r. jeśli miały całkowity zakaz prowadzenia działalności 
lub z 50% obniżki powyższych opłat, jeśli organizacja zamknęła lub zawiesiła prowadzenie działalności. W 
przypadku pierwszej grupy podmiotów wprowadzono również 50% obniżkę opłat na okres 3 kolejnych 
miesięcy, począwszy od dnia 1 lipca 2020 r. -  do 30 września 2020r. ze wsparcia miasta Katowice w 
opłatach czynszowych za najem lokali skorzystało 46 organizacji pozarządowych (w 50 lokalizacjach) na 
łączną kwotę 181.522,52 zł.
Dodatkowo, ze wsparcia miasta Katowice w opłatach czynszowych za najem lokali w okresie 
od 1.11.2020 r. do 31.12.2020 r. skorzystało 8 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 15.021,50 zł 
na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr 1268/2020 z dnia 30 października 2020r. z późn. 
zm.

zarządca liczba NGO, które 
skorzystały ze wsparcia

liczba lokali NGO objętych 
wsparciem

łączna wartość 
wsparcia

KZGM 47 50 181 522,52

MOSIR 7 7 58 551,60

Razem 54 57 240 074,12

Filar II -  zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz obniżenie o 50% opłat za wywóz i odbiór 
odpadów

rodzaj wsparcia liczba NGO, które skorzystały 
ze wsparcia

łączna wartość 
wsparcia

zwolnienia z podatku od nieruchomości 2 1 565,00
50% zwolnienia z opłat za gosp. odpadami 
komunalnymi 38 26 000,00

Na podstawie uchwały Nr XIX/461/20 Rady Miasta Katowice z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie  
zwolnienia od podatku od nieruchomości organizacji pozarządowych i innych podmiotów (Dz. Urz. Woj.  
Śląsk. poz. 3448) do Wydziału Egzekucji i Orzecznictwa Podatkowego wpłynęły 4 zgłoszenia. 
Pozytywnie zweryfikowano 2 zgłoszenia. Kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości z tego tytułu 
w okresie IV-VI 2020r. wyniosła łącznie 1 656 zł.
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W kwestii pozostałych dwóch zgłoszeń, które zostały zweryfikowane negatywnie należy wyjaśnić, 
że jeden z Podatników nie spełnił warunków podmiotowych do objęcia zwolnieniem natomiast w drugim 
przypadku Podatnik skorzystał ze zwolnienia na podstawie uchwały Nr XVIII/410/20 Rady Miasta 
Katowice w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. udzieliło zwolnienia w części opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie marzec-maj br. dla 38 organizacji pozarządowych 
o wartości 26 000 zł.

Filar III -  elastyczne podejście do zlecanych zadań w zakresie zmiany sposobu realizacji zadań, 
przesuniecie terminów realizacji, zmian w kosztorysach (dotyczy Wydziału Polityki Społecznej, Kultury, 
Edukacji i Sportu. Kształtowania Środowiska oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach)

Wydział / 
jednostka miejska

liczba zawartych 
aneksów z NGO Informacj'e dodatkowe

Wydział Edukacji i 
Sportu 30

13 aneksów dotyczyło zmiany terminu rozliczenia transzy, 
natomiast 17 aneksów - zmiany w kosztorysie zadania; 
indywidualnie podejście do zleconych NGO zadań np. na 
"Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki", 
"Organizację imprez sportowych i turystycznych", 
"Prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych 
w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych" lub "Organizację 
Uprawiania Sportu"

Wydział Kultury 4

4 zadania publiczne realizowane w trybie małych grantów 
przesunięto na późniejszy termin.
W przypadku umów konkursowych nie było konieczności 
zawierania aneksów, gdyż umowy zawierano w późniejszym 
terminie -  w ramach zawartych umów wnioskodawcy 
zapewnili bezpieczną i zgodną z obowiązującymi wytycznymi 
realizację on-line, zamiast wydarzeń otwartych dla 
publiczności oraz realizowali projekty wydawnicze. Pozostałe 
zadania z uwagi na ich specyfikę -  zostały przesunięte do 
realizacji w II połowie 2020 roku. Indywidualnie i elastycznie 
podchodzono do każdego realizowanego w II połowie roku 
projektu, uzgadniając z organizacjami sposób i termin 
realizacji zadań.

Wydział Polityki 
Społecznej 69

35 aneksów zawarto w związku ze zmianą sposobu realizacji 
zadania, 21 aneksów zawarto w związku z przesunięciem 
terminu realizacji zadania, 13 aneksów zawarto w związku 
z innymi okolicznościami związanymi z COVID-19.
Pozostałe zmiany dotyczące kosztorysów odbywały się w 
granicach dopuszczalnych 25%, które nie wymagały aneksu.

Wydział
Kształtowania

Środowiska
2 2 aneksy - zmiana terminu realizacji zadania

MOPS Katowice 21

3 aneksy do umów wydłużające termin realizacji zadania oraz 
9 aneksów + kolejnych 9 aneksów -  dotyczyło zmiany 
sposobu realizacji zadań w zakresie wsparcia osób z 
niepełnosprawnościami

Razem 122
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Filar IV -  wsparcie dla podmiotów NGO, które w różny sposób wspierały walkę z epidemia 
koronawirusa - zadanie realizowane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach

Zakres wsparcia

Liczba NGO 
objętych 

wsparciem Wartość udzielonego wsparcia
Zakup środków ochronnych (płyny 
dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki, 
przyłbice, kombinezony ochronne 
itp.), umowy zawarte z organizacjami 
w celu zwalczania negatywnych 
skutków wywołanych przez COVID 19, 
np. dowóz posiłków, zakup 
pojemników na posiłki na wynos dla 
seniorów.

26

1 065 411,72

w tym:
środki z darowizn - 103 470 zł, 
środki z dofinansowania z PFRON -  
99 527 zł,
w ramach programu Wspieraj Seniora 
-  35 905,90 zł

Filar V - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych 
w ramach wsparcia PUP, zmiany w umowach partnerskich z NGO przy realizacji projektów 
dofinansowanych ze środków unijnych oraz apel do właścicieli nieruchomości wynajmujących lokale 
NGO'som

Rodzaj wsparcia

Ilość organizacji 
pozarządowych, 
z którymi PUP 
zawarł umowy

Kwota 
zawartych 
umów w zł

Kwota 
wypłacona 

w zł

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych składek 
na ubezpieczenie społeczne w przypadku 
spadku przychodów z działalności statutowej w 
następstwie wystąpienia COVID-19

62 1 291 687,68 1 270 531,49

Jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej/statutowej

46 209 020,30 209 020,30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przygotował i podpisał 8 aneksów do umów 
partnerskich z NGO, w związku z wydłużeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej.

Na wniosek 1 organizacji pozarządowej skierowano pismo Prezydenta do właściciela nieruchomości 
wynajmującego lokal organizacji o solidarność w czasie kryzysu i zmniejszenie wysokości pobieranych 
czynszów na okres epidemii.
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IX. PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
W 2020 ROKU.

Realizatorzy „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 
rok" kontynuowali współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego poprzez zlecanie im zadań publicznych do realizacji oraz w ramach 
współpracy pozafinansowej.

Zarówno wcześniejsze sprawozdania, jak i dane ze sprawozdania za 2020 rok, potwierdzają, 
że aktywność organizacji jest widoczna w wielu sferach pożytku publicznego, jednocześnie duża część 
tych zadań to zadania obligatoryjne z zakresu polityki społecznej.
Wiele dziedzin życia społecznego w naszym mieście funkcjonuje sprawnie dzięki aktywności 
obywatelskiej, która przejawia się poprzez regularną działalność organizacji pozarządowych w sferze 
polityki społecznej, kultury, sportu, edukacji, ochrony środowiska i zwierząt w ramach umów wieloletnich 
lub kilkumiesięcznych/rocznych. Wiele wydarzeń przygotowywanych przez katowickie organizacje ma 
charakter akcyjny, cykliczny, co powoduje z każdym rokiem coraz większe zainteresowanie i udział 
mieszkańców w tych wydarzeniach. Aktywność organizacji przejawia się również poprzez ogromne 
zaangażowanie wolontariuszy oraz poprzez pracę społeczną członków danej organizacji.

Ten harmonijny rozwój i wzrost aktywności organizacji zaburzył ogłoszony w 2020 roku stan 
epidemii koronawirusa i wprowadzone w związku z nim zakazy, ograniczenia i obostrzenia na terenie 
całego kraju, które dotknęły również sektor pozarządowy.
Cześć organizacji prowadzących stałą działalność musiała ją zawiesić do czasu odwołania zakazów. 
Również mnóstwo wydarzeń o charakterze akcyjnym, ale cyklicznych zostało odwołanych. Wiele NGO- 
sów szukało nowej formuły, by zachować stały kontakt z grupą odbiorców, na rzecz której działają i tam 
gdzie było to możliwe przechodziły na pracę zdalną i internetowy/telefoniczny kontakt z grupą docelową. 
Po wprowadzeniu nowych zasad bezpieczeństwa, które umożliwiły kontynuowanie działalności 
podmiotom trzeciego sektora, te na nowo organizowały swoją pracę, by przy zachowaniu obostrzeń 
w dalszym ciągu prowadzić bezpośrednie działania na rzecz mieszkańców naszego miasta.
Natomiast w Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych organizowano szkolenia dla NGO z obsługi 
różnych komunikatorów internetowych, które ułatwiałyby organizacjom utrzymywanie kontaktu z grupą 
docelową.

Dużą pomocą dla organizacji był przyjęty przez Prezydenta Miasta Katowice Katowicki Pakiet 
NGO -  program pomocowy, którego celem było wsparcie wszystkich lokalnie działających organizacji 
pozarządowych bez względu na charakter ich działalności czy źródła finansowania ich działań.

Mimo wszystko, pandemia pokazała dużą mobilizację sektora pozarządowego i aktywność grup 
nieformalnych oraz osób prywatnych na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta: 
osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowotnymi i z obniżoną 
odpornością. Ta aktywność przejawiała się między innymi w dowozie posiłków dla seniorów, pomocy 
w robieniu zakupów, akcjach szycia maseczek czy bezpłatnym wsparciu prawnym i psychologicznym.

Jednocześnie utrzymujący się stan epidemii będzie miał wpływ na działalność części organizacji 
pozarządowych, które na stałe będą musiały przeformułować sposób realizacji swoich zadań lub „wejść" 
w nowe obszary działania w roku następnym.
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