
UCHWAŁA NR VII/122/19

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2018 rok”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 
506) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na 2018 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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I. WSTĘP I INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

NA 2018 ROK - informacja o sposobie tworzenia oraz o przebiegu konsultacji. 

 
Uchwałą nr XLVIII/906/17 z dnia 26 października 2017r. Rada Miasta Katowice przyjęła „Program 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”, zwany dalej Programem. 
 
Program określa między innymi zasady, zakres i formy współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi, 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 współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok powstał 
na bazie Programu współpracy na 2017 rok. 

2) Za jego przygotowanie odpowiedzialny był Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 
działający w strukturze Wydziału Polityki Społecznej 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 2017 rok.  

3) Konsultacje prowadzono zgodnie z Planem konsultacji przygotowanym przez Pełnomocnika 
Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i zatwierdzonym w dniu przez nadzorującego 
Wiceprezydenta Miasta Katowice, który opublikowano 27.04.2017 r. wraz z ogłoszeniem 
o rozpoczętych konsultacjach. 

4) Informację o pracach nad projektem Programu przekazano za pośrednictwem portalu miejskiego - 
Katowice.eu, zakładki Platforma Konsultacji Społecznych, strony internetowej www.katowice.eu/ngo, 
portalu społecznościowego Facebook, poczty elektronicznej - newslettera, na spotkaniach Zespołów 
doradczo – inicjatywnych oraz na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Katowicach w dniu 8.05.2017 r. 

5) Propozycje do projektu Programu w ramach I etapu konsultacji można było zgłaszać w okresie 
od 28.04.2017 r. do 26.05.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, Platformy Konsultacji 
Społecznych, w trakcie spotkań Zespołów doradczo-inicjatywnych, podczas spotkań konsultacyjnych 
w Centrum Organizacji Pozarządowych. 

6) W trakcie trwających konsultacji Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 
zorganizowała w dniu 18.05.2017 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika 14 
spotkanie konsultacyjne z udziałem 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Natomiast 
w ostatnim dniu I etapu konsultacji, tj. 26.05.2017 r. wpłynęły propozycje ze strony 2 organizacji. 

7) Wszystkie propozycje/uwagi organizacji przekazano do rozpatrzenia poszczególnym realizatorom 
Programu celem rozpatrzenia, zasięgnięcia opinii, gdyż cześć uwag odnosiła się  nie do treści samego 
Programu, ale do jego realizacji.  

8) Zbiorcze zestawienie propozycji/uwag do Programu zostały przedstawione przez Pełnomocnika na 
spotkaniu Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniu 07.06.2017 r. 
oraz na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 
12.06.2017 r. 

9) Łącznie 8 osób z 8 organizacji pozarządowych wniosło 9 propozycji/uwag w trakcie I etapu konsultacji 
Programu, w tym 3 uwagi odnosiły się do sposobu realizacji Programu. 

10) W dniu 28.06.2017 r. opublikowano na stronie www.katowice.eu/ngo i przesłano drogą elektroniczną 
do organizacji pozarządowych projekt Programu oraz zestawienie wszystkich 
uwag/wniosków/propozycji wniesionych przez organizacje w trakcie I etapu konsultacji wraz 
z informacją dotyczącą uwzględnionych lub nieuwzględnionych propozycji zawierającą uzasadnienie. 

11) W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje przygotowano projekt Programu 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, który w okresie od dnia 
02.08.2017 r. do dnia 15.08.2017 r. podlegał konsultacjom zgodnie z Uchwałą nr LII/1237/14 Rady 
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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.  

12) W trakcie konsultacji, o których mowa w ust. 11, żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła 
propozycji do projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na 2018 rok.  

13) Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach wydała pozytywną opinię 
do projektu Programu z dnia 19.09.2017r.  

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

 

Przyjęty przez Radę Miasta Katowice Program współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 2018 rok był podstawą do ogłoszenia otwartych konkursów ofert pod koniec 2017 
roku na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej, upowszechniania sportu i turystyki oraz 
z zakresu kultury, a w dalszej kolejności ogłoszono konkursy z zakresu edukacji. Łącznie na podstawie ww. 
uchwały ogłoszono 39 otwartych konkursów ofert.  

Ponadto w 2018 roku Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zleciła 
organizacjom pozarządowym realizację zadań w dziedzinie kultury w zakresie: Inicjatyw Kulturalnych 
i Promocji Kulturalnej. 
W zakresie Promocji Kulturalnej zostały zrealizowane duże przedsięwzięcia o charakterze eventowym. 
Natomiast Inicjatywa Kulturalna wspierana była poprzez program Mikrogranty, którego celem było 
wsparcie przez Katowice-Miasto Ogrodów projektów kulturalnych i artystycznych o charakterze non-
profit, które wpisują się w ideę Miasta Ogrodów. Pomoc polegała na współudziale instytucji  w organizacji 
przedsięwzięcia i przekazaniu środków na zakup materiałów lub usług, których brak uniemożliwiłby 
realizację przedsięwzięcia. 

Współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi kontynuował również Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach, a zakres zleconych przez nich zadań obejmował pomoc społeczną i działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

2. REALIZATORZY PROGRAMU 

Realizatorami współpracy z organizacjami pozarządowymi ze strony miasta Katowice w 2018 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) Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,  
9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 
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II. WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA 
KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK. 
 
Tabela 1. Wydatki 2018 w podziale na poszczególnych realizatorów Programu.  

Realizatorzy Programu w  2018 roku Wydatki 2018 
udział % w całości 

wydatków 

Wydział Polityki Społecznej 18 361 944,56 46,58% 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 098 818,64 5,32% 

Wydział Kultury 1 164 818,43 2,96% 

Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny 
Bochenek 

3 525 148,14 8,94% 

Wydział Edukacji i Sportu 14 157 458,37 35,90% 

Wydział Kształtowania Środowiska 119 622,23 0,30% 

Razem 39 427 810,37 100,00% 

 

Wykres 1. Wydatki 2018 w podziale na poszczególnych realizatorów Programu 
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Tabela 2. Wydatki 2018 w podziale na zadania publiczne wyszczególnione w Programie. 

Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom 
pozarządowym w 2018 roku 

Wydatki 2018 
udział %  
w całości 

wydatków 

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

9 768 924,42 24,78% 

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 4 733 289,30 12,00% 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie 
świadomości prawnej społeczeństwa 

373 486,14 0,95% 

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

674 759,14 1,71% 

ochrona i promocja zdrowia 146 000,00 0,37% 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 650 414,01 1,65% 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych 3 576 812,17 9,07% 

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 

4 689 966,57 11,90% 

kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja 14 073 696,37 35,70% 

ekologia i ochrona środowiska 119 622,23 0,30% 

edukacja, oświata i wychowanie 83 762,00 0,20% 

promocja i organizacja wolontariatu 62 499,56 0,16% 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 128 013,46 0,33% 

prowadzenie centrum organizacji pozarządowych 252 145,00 0,64% 

działalność charytatywna 50 000,00 0,13% 

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

44 420,00 0,11% 

Razem 39 427 810,37 100,00% 
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Wykres 2. Wydatki 2018 w podziale na zadania publiczne. 

 

 

W ramach wydatków za 2018 rok na kwotę 39 427 810,37 zł (w tym wydatki w ramach dotacji  
wyniosły 33 701 228,59 zł, a wydatki w pozostałych trybach – 5 726 581,78 zł) organizacje pozarządowe 
zrealizowały 631 projektów.  
Dla porównania w 2017 roku wydatki wyniosły 36 519 999,56 zł, w 2016 roku - 34 713 505,17 zł, 
natomiast w 2015 roku - 28 964 025,22 zł. 
 

Szczegółowa informacja o wykorzystaniu środków finansowych z budżetu miasta Katowice 
na poszczególne zadania w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 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 internetowej 
Katowice.eu/ngo w zakładce Sprawozdania.   
Informacja w powyższym zakresie została przedstawiona Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego w Katowicach IV kadencji na posiedzeniu w dniu 14.03.2019r. 
Ten sposób prezentowania szczegółowych wydatków na realizację Programu za dany rok wynika 
z wniosku Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji wniesionego 
w 2017 roku.          
 

Dane liczbowe za lata 2010-2018 dotyczące między innymi współpracy finansowej ujęto w Części 
VI. Sprawozdania w tabeli OCENA EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2018 ROKU.  
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III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2018 
ROKU 

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

1. Prowadzono serwis informacyjny na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice 
(www.katowice.eu/ngo) poświęcony organizacjom pozarządowym, redagowany przez Referat 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych oraz udostępniano miejsce na stronie 
internetowej organizacjom pozarządowym współpracujących z miastem Katowice, w tym: 

Serwis www.katowice.eu/ngo zawiera między innymi: 

1) bazę danych (przygotowaną przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne miasta Katowice) 
o organizacjach pozarządowych działających na terenie Katowic,  

2) informacje przesłane z organizacji pozarządowych, publikowane w zakładce aktualności, celem 
popularyzowania i promocji ich działań, z uwzględnieniem kalendarium wydarzeń, 

3) informacje uprzednio przygotowane przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Katowice i jednostki 
organizacyjne miasta Katowice o ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Katowice konkursach 
na realizację zadań publicznych,  

4) inne ważne informacje, w tym kalendarium wydarzeń, dla organizacji pozarządowych oraz informacje 
dotyczące przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach dotyczących 
organizacji pozarządowych. 

 
2. Prowadzono kalendarz wydarzeń dotyczących przedsięwzięć planowanych przez organizacje 

pozarządowe w oparciu o nadesłane informacje. 
 

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

Fundacje lub Stowarzyszenia. 
 

4. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej www.katowice.eu/ngo przesyłano 
regularnie newsletterem do organizacji pozarządowych. 
  
1) W zależności od ilości nadesłanych przez organizacje informacji oraz bieżących spraw związanych 

z realizacją programu współpracy z organizacjami 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. 

2) W  2018 roku wysłano 78 newsletterów w następujących terminach: 12.01, 15.01, 19.01, 26.01, 29.01, 
02.02, 05.02, 09.02, 12.02, 16.02, 19.02, 23.02, 26.02, 05.03, 09.03, 12.03, 16.03, 19.03, 23.03, 26.03, 
29.03, 06.04, 09.04, 13.04, 16.04, 20.04, 23.04, 04.05, 07.05, 11.05, 14.05, 18.05, 21.05, 25.05, 28.05, 
30.05, 05.06, 08.06, 11.06, 15.06, 18.06, 22.06, 26.06, 28.06, 03.07, 06.07, 13.07, 16.07, 20.07, 23.07, 
27.07, 31.07, 03.08, 06.08, 10.08, 13.08, 05.09, 07.09, 10.09, 12.09, 17.09, 28.09, 08.10, 12.10, 15.10, 
19.10, 22.10, 26.10, 29.10, 02.11, 05.11, 09.11, 23.11, 04.12, 07.12, 14.12, 20.12, 31.12. 
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5. Promowano działalność organizacji pozarządowych w bezpłatnym informatorze miejskim „Nasze 
Katowice”, w Biuletynie informacyjnym Urzędu Miasta Katowice dedykowanym dziennikarzom oraz 
Biuletynie Informacyjnym Mieszkańca Katowic – realizator: Wydział Komunikacji Społecznej 
 
Przykładowe inicjatywy organizacji pozarządowych opisywane ww. kanałami: 
 

1) Miesięcznik Nasze Katowice – przykłady: 
a) Wydanie styczniowe: 

 Największe jasełka na świecie (Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek) - Strona 3, 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra pod Spodkiem (WOŚP) - Strona 4 , 

 Dobro jest dla nich najważniejsze (informacja o spotkaniu Prezydenta Miasta 
z organizacjami pozarządowymi oraz wręczeniu nagrody im. Józefa Kocurka) -  strona 7 

b) Wydanie lutowe:  

 Śląskie dzieciom Aleppo (akcja ojców franciszkanów z Panewnik) - strona 5, 

 Wiemy, na co mieszkańcy chcą przeznaczyć milion złotych (artykuł o inicjatywie lokalnej) – 
strona 8, 

 Zimny zastrzyk endorfiny (Katowicki Klub Morsów Arktyka) - strona 10, 

 Świat puka do Twoich drzwi. Otworzysz? (organizacja AIESEC) - strona 11 
c) Wydanie marcowe: 

 Zmierzmy dobro kilometrami (inicjatywa Kilometry Dobra) - strona 3, 

 Najbardziej ekstremalna rzecz, jaką możesz zrobić w mieście (Stowarzyszenie Silesia Adventure 
Sport) - strona 9 

 
2) Biuletyn informacyjny Urzędu Miasta Katowice dedykowany dziennikarzom – przykłady: 

a) 24 października 2018 

 Bieg „Wolność na 5” - Fundacja „Cała Naprzód”, 

 Warsztaty teatralne dla dorosłych - Fundacja z Pasją 
b) 31 października 2018 

 Maszkety w Meritum - Stowarzyszenie Meritum w Katowicach 
c) 28 listopada 2018 

 Świąteczny Stół Pajacyka – 7 grudnia zjedz dobrze w dobrej sprawie! - Polska Akcja Humanitarna, 

 XI Jarmark na Nikiszu, 7-9 XII - Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych 
d) 5 grudnia 2018 

 Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała  
e) 19 grudnia 2018 

 Wigilia dla Samotnych - Fundacja Wolne Miejsce, 

 Warsztaty ozdób świątecznych, kiermasz i koncert kolędowy chóru „Ogniwo” - Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 

 
3) Biuletyn Informacyjny Mieszkańca Katowic – przykłady: 

a) nr 47 / 2.02.2018 - 1% zostaw blisko - Pamiętajmy, że przekazując 1% swojego podatku dla 
wybranej Organizacji Pożytku Publicznego w Katowicach wspieramy jej działalność na rzecz 
mieszkańców naszego miasta - AKCJA 1%, 

b) nr 89 / 07.12.2018 - 10 grudnia o godz. 18.00 zapraszamy na pokaz etiud teatralnych w Miejskim 
Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. gen. Hallera 28. Tego wieczoru usłyszymy utwory 
M. Białoszewskiego, M. Świetlickiego, W. Szymborskiej, S. Grochowiaka, J. Tuwima oraz ich 
twórczą interpretację - FUNDACJA Z PASJĄ, 

c) nr 74 / 17.08.2018 - Pomóż nam... odtworzyć historię osiedla 1000-lecia w fotografii - 
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Korczak zaprasza do udziału w akcji upamiętniającej 
budowę i początki katowickiego Osiedle Tysiąclecia. Skany fotografii można przesyłać do 31 
sierpnia na adres mailowy: korczakkatowice@gmail.com - STOWARZYSZENIE KORCZAK 
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6. Promowano działalność organizacji pozarządowych w ramach programów informacyjno-telewizyjnych  
(interaktywna telewizja Com TV) – relacje zamieszczane na stronie www.katowicetv.eu dotyczyły 
następujących wydarzeń: 
 
1) Orszak Trzech Króli 
2) IV Mistrzostwa Polski w Zimowym Pływaniu 
3) Katowice Cup 2018 
4) Veganmania 2018 
5) Światowy Dzień Wody 
6) XXIV Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfantego 
7) XI Igrzyska Olimpiad Specjalnych 
8) Puchar Silesia 
9) Turnieju o Czarny Kamień Śląskiego Klubu Curlingowego 
10) Silesia Bazaar 
11) Akcja "Rower Pomaga" 
12) III Igrzyska Przedszkolaków 
13) Happening czytelniczy "Jak nie czytam jak czytam" 
14) Śląskie dzieciom z Aleppo 
15) Bieg z Flagą 
16) Anglosong 2018 
17) Wysiewanie "Łąki Centralnej" 
18) Piknik Rodzinny "Pola Nadziei 2018" 
19) Akcja Listy Dla Ziemi 
20) Festiwal Biegowy im. Jerzego Kukuczki 
21) Leśny piknik „Ekoodpowiedzialnie” 
22) Ekosong 2018 
23) Aleja Gwiazd Siatkówki 
24) Katowicki Dzień Psiaka 
25) VI Turniej Szachowy Przyjaźni Polsko – Węgierskiej 
26) 60. Zlot TKKF 
27) Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
28) XI Art Naif Festiwal 
29) Dni Szopienic 
30) IV Bieg im. Janusza Sidły 
31) Nagrody prezydenta Katowic w dziedzinie sportu 
32) Art Jarmark  
33) Muzyka Marzeń na Zadolu 
34) Kino plenerowe na os. Witosa 
35) Złombol 2018 
36) Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury 
37) IV Dni Energii Miasta Katowice 
38) 10. Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów 
39) Business Run 
40) Guga Kids Design 
41) Akcja "Pola Nadziei" 
42) Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej 
43) Jarmark na Nikiszowcu 
 

7. Prowadzono działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wspólnych przedsięwzięć miasta 
i organizacji pozarządowych – przykłady: 
 
1) Wydział Kształtowania Środowiska promował wspólną realizację projektów: „Łąka centralna – 

społeczne zakładanie łąki kwietnej w Katowicach” oraz „SprzątaMy Dzielnice”. 

Id: A993050F-F520-4A88-9DE3-B7FD3AA94F14. Podpisany Strona 10

http://www.katowicetv.eu/


 

 

2) Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zapewniła wsparcie 
promocyjne poprzez kanały informacyjne, które posiada Instytucja (strony internetowe, profile na 
portalu Facebook) - promocja dotyczyła wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach programu 
Mikrogranty oraz wydarzeń objętych patronatem instytucji i obejmowała wsparcie merytoryczne, 
organizacyjne i techniczne współorganizowanych projektów. 

 

 W zakresie promocji do zadań KMO należało udzielanie patronatów, promocja wydarzeń na portalach 
społecznościowych instytucji (Facebook, Instagram) oraz stronie internetowej, pomoc w dystrybucji 
materiałów promocyjnych. 

 W zakresie wsparcia technicznego - zapewnienie scen z nagłośnieniem i oświetleniem, wypożyczenie 
garderób, krzeseł i pozostałych sprzętów na wydarzenia oraz pomoc w obsłudze technicznej. 

 W wymiarze organizacyjnym m.in. udostępnianie sal instytucji na potrzeby wydarzeń. 
 
Przykłady wsparcia organizacyjnego realizowanego przez instytucję:  

 

 Pikniku Rodzinnego "Żyjmy Zdrowo" (w dn. 23.06.2018 r.) oraz Festynu osiedlowego w dzielnicy 
1000-lecie (w dn. 25.08.2018 r.) organizowanego przez Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem;  

 Marszu dla Życia i Rodziny realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Katowickiej w dn. 10.06.2018 r.; 

 ZASP przy organizacji 100-lecia Związku Artystów Scen Polskich (o. w Katowicach) w dn. 7.09.2018 r.; 

 Koncertu zespołu Sega band promującego nową płytę w dn. 5.10.2018 r. współorganizowaną przez 
Wspólnotę Dobrego Pasterza; 

 Koncert Przyjaźni i Pokoju dla uczestników COP24 w dn. 5.12.2018 r. we współpracy z Klubem 
Niezależnych Stowarzyszeń twórczych Marchołt. 
 

 W 2018 r. instytucja rozpoczęła również współpracę w zakresie promocji równowagi płci podczas 
wydarzeń muzycznych i festiwali z organizacją Keychange PRS Foundation. 
 

 
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 na comiesięcznych spotkaniach Zespołu doradczego ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi (pierwsza środa miesiąca, godz. 15.00, za wyjątkiem przerwy wakacyjnej 
lipiec-sierpień); ponadto informacje przekazywano na spotkaniach pozostałych zespołów doradczych. 
  

2) W listopadzie 2018 r. zorganizowano konsultacje branżowe dla organizacji w związku z planowanym 
ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na zadania publiczne planowane do realizacji w 2019 r.; terminy 
spotkań: 

 26 listopada – spotkanie doradcze ds. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób 
uzależnionych, 

 28 listopada - spotkanie zespołu doradczego ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 

 29 listopada - zespół doradczy ds. zdrowia, pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, 
zaburzonym psychicznie i ich rodzinom, 

 12 grudnia - spotkanie branżowe dla organizacji działających w dziedzinie sportu i turystyki,  

 13 grudnia - konsultacje branżowe dla organizacji działających w zakresie kultury. 
 

3) W każdym roku organizowane są spotkania władz miasta z organizacjami pozarządowymi celem 
podsumowania współpracy miasta Katowice za dany rok.  
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Z uwagi na grudniowy Szczyt Klimatyczny COP24, spotkanie to zostało przesunięte na 5 lutego 2019r., 
jednak z uwagi na fakt, że dotyczyło podsumowania współpracy za rok 2018 poniżej zostały przedstawione 
informacje w tym zakresie: 

 5 lutego 2019 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice 
spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

 Wraz z nim udział w spotkaniu wziął Pan Maciej Biskupski – Przewodniczący Rady Miasta Katowice, 
Pani Marzena Szuba Wiceprezydent Miasta Katowice, Pani Dorota Kocurek - Poznańska – córka śp. 
Józefa Kocurka Wiceprezydenta Miasta Katowice, naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek 
miejskich, pracownicy realizujący zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, Rada 
Seniorów Miasta Katowice i Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. 

 Głównym punktem programu spotkania było wręczenie przez Prezydenta po raz siódmy Nagrody im. 
Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem 
na rzecz mieszkańców naszego miasta.  
W tym roku laureatem nagrody został Hufiec ZHP Katowice - od ponad 95 lat realizuje misję, której 
celem jest wychowanie młodego człowieka i kształtowanie jego charakteru poprzez wspieranie 
go we wszechstronnym rozwoju i stawianie mu różnorodnych wyzwań.  
W szeregach Hufca jest ponad 100 wolontariuszy – instruktorów, którzy codziennie pełnią misję 
społeczną na rzecz mieszkańców miasta Katowice, a poza działalnością wynikającą z metodyki 
harcerskiej, gromady i drużyny podejmują się wielu zadań i projektów społecznych na rzecz swojej 
dzielnicy, zwłaszcza że Hufiec ZHP Katowice posiada 64 jednostki, które działają w różnych dzielnicach 
naszego miasta.  
Działalność prowadzona przez harcerzy zawsze była i jest mocno związana z działaniami społecznymi. 
Mają za sobą wieloletnie tradycje w tym zakresie, a ich działania cechuje bezinteresowność, 
zaangażowanie, otwartość na współpracę z lokalną społecznością. 

 W ramach ogłoszonego konkursu P. Prezydent wręczył dodatkowo wyróżnienia dla: 

 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka"- za wysiłek i konsekwencję na rzecz 
rehabilitacji społecznej oraz aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie, za stworzenie im 
warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego; 

 Katarzyny Raczykowskiej - za energię i aktywność w organizowaniu warsztatów, wystaw rękodzieła 
i ciekawych spotkań z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa oraz o charakterze kulturalnym skierowanych 
do seniorów;  

 Michała Bentkowskiego - za zaangażowanie na rzecz promocji sportu i organizowanie zajęć  
koszykówki w ramach pracy społecznej, w tym za organizację "przedszkola koszykarskiego";  

 Mieczysława Dumieńskiego - za działalność na rzecz poprawy zdrowia dzieci mieszkających na terenie 
Szopienic narażonych na skażenie ołowiem poprzez przygotowanie i wdrożenie programów 
pomocowych w  tym zakresie. 

 Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Prezydenta, który podsumował dotychczasową 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, zwrócił uwagę na zwiększającą się ofertę skierowaną 
do seniorów oraz przypomniał o nowych elementach współpracy z trzecim sektorem, które pojawiły 
się w jego kolejnej umowie z mieszkańcami, tj. nowa, większa lokalizacja Centrum Organizacji 
Pozarządowych w kamienicy przy ul. Młyńskiej 9 oraz konkurs na sfinansowanie wkładu własnego 
do zewnętrznych programów grantowych, na które planuje się przeznaczyć 500 tys. zł rocznie, 
z zaznaczeniem, że w pierwszym roku realizacji środki na konkurs mogą być na niższym poziomie; 
Po raz kolejny Prezydent podkreślił wagę działań organizacji, których aktywność i zaangażowanie 
służy podnoszeniu jakości życia mieszkańców naszego miasta w różnych obszarach życia 
publicznego. Dlatego też Prezydent wręczył dodatkowo podziękowania za aktywność następującym 

przedstawicielom organizacji pozarządowych: 
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 Monika Bajka – Prezes Stowarzyszenia na Recz Dzieci i Młodzieży „Domu Aniołów Stróżów” 

 Milena Skupień – Lisgarten – Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach 

 Elżbieta Ożarek – Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

 Jolanta Świerczok – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad 
Vitam Dignam” w Katowicach.  

 Ryszard Czaja – Prezes wielosekcyjnego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Pałac Młodzieży 

 Jakub Jankowski – Prezes wielosekcyjnego Międzyszkolnego Klubu Sportowego MOS Katowice 

 Olaf Józefoski – Prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty  

 Krzysztof Nowak – Dyrektor wielkosekcyjnego Akademickiego Klubu Sportowego AWF Katowice 

 Romuald Pękalski - Prezes Stowarzyszenia Giszowiec 

 Jerzy Sitko – Prezes Katowickiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych 
i Oczekujących Wsparcia „OPOKA” 

 Tadeusz Szafraniec – Prezes Klubu Szachowego HETMAN 

 Leszek Winder – Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Artystów i Twórców SAT 

 
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 są każdorazowo podzielone na dwa etapy: 

 I etap - to czas zgłaszania uwag/propozycji z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji (w 2018 
roku I etap rozpoczął się 4 kwietnia i trwał do 25 maja, a propozycje można było zgłaszać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, Platformy Konsultacji Społecznych, w trakcie spotkań 
Zespołów doradczo-inicjatywnych); 

 informacje o pracach nad projektem Programu przekazano za pośrednictwem portalu miejskiego - 
Katowice.eu, zakładki Platforma Konsultacji Społecznych, strony internetowej www.katowice.eu/ngo, 
portalu społecznościowego Facebook, poczty elektronicznej – newslettera do organizacji 
pozarządowych w dniach 06.04, 09.04, 20.04, 23.04, 26.04, 07.05, 11.05, 18.05, 21.05.2018; profilu 
ogólnopolskiego ngo.pl (10.04.2018), na spotkaniach Zespołu doradczego ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w dniach 04.04.2018 r. i 16.05.2018 r. oraz na posiedzeniu 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 09.05.2018 r. Informacje 
opublikowano również w majowym wydaniu bezpłatnego miesięcznika miejskiego „Nasze Katowice”; 

 łącznie 10 osób z 9 organizacji pozarządowych wniosło 30 propozycji/uwag w trakcie I etapu 
konsultacji Programu, w tym część uwag odnosiła się do zgłoszonych potrzeb finansowych organizacji; 
 

 wszystkie propozycje/uwagi organizacji przekazano do rozpatrzenia poszczególnym realizatorom 
Programu celem rozpatrzenia, czy zasięgnięcia opinii, gdyż cześć uwag odnosiła się  nie do treści 
samego Programu, ale do jego realizacji; 
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 zbiorcze zestawienie propozycji/uwag do Programu zostało przedstawione przez Pełnomocnika na 
posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 20.06.2018 r. 
oraz część z nich było przedmiotem dyskusji Rady na posiedzeniu w dniu 11.07.2018r. Informacje te 
opublikowano również 25.06.2018 r. na stronie katowice.eu/ngo w zakładce Konsultacje programu 
2019 oraz 26.06.2018r. na Platformie Konsultacji Społecznych pod wątkiem dotyczącym I etapu 
prowadzonych konsultacji Programu; 

 dodatkowo, w dniu 31.07.2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne prowadzone przez Pełnomocnika 
z udziałem 2 przedstawicieli Rady Pożytku ze strony organizacji pozarządowych oraz Naczelników 
i przedstawicieli Wydziałów: Kształtowania Środowiska, Kultury, Edukacji i Sportu, Zarządzania 
Kryzysowego oraz przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach; 

 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; 

 W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje przygotowano projekt Programu 
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, który w okresie od dnia 
08.09.2018 r. do dnia 21.09.2018 r. podlegał konsultacjom zgodnie z powyższą uchwałą; organizacje 
pozarządowe nie wniosły żadnych nowych uwag/propozycji do projektu Programu; 

 każdorazowo szczegółowy przebieg konsultacji nad projektem Programu jest opisany w jego treści 
zgodnie z wymogami art. 5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

 dodatkowo wyniki konsultacji społecznych publikowane są na Platformie Konsultacji Społecznych 
na portalu miejskim Katowice.eu. 

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

2) W 2018 roku przeprowadzono 47 konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 
miejscowego i pozostałych projektów uchwał ważnych ze względu na społecznych aspekt sprawy poprzez 
Platformę Konsultacji Społecznych, a także na spotkaniach roboczych i podczas spotkań zespołów 
doradczych. 

 
Konsultacje prowadzono w trybie określonym 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. 

 
Przykładowe konsultacje projektów uchwał/aktów prawa miejscowego:  

 

 Wydział Kształtowania Środowiska przeprowadził konsultacje trzech projektów uchwał/dokumentów: 
plan adaptacji miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030, projekt uchwały w sprawie zniesienia 
statusu pomnika przyrody, plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Katowice – aktualizacja, 

 Wydział Rozwoju Miasta przeprowadził konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016 – 2022, 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego przeprowadził konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 
pojazdu, 

 Wydział Polityki Społecznej przeprowadził między innymi konsultacje w sprawie: określenia wysokości 
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie 
miasta Katowice, Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 
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– dwa etapy konsultacji, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, a także zmian w tym programie na 2018 rok;  

10. Udostępniano organizacjom pozarządowym materiały promujące Miasto Katowice: 
 
1) Wydział Promocji udostępnił materiały na wniosek dla następujących organizacji: 

 

 KS AZS AWF Katowice 

 Studenckie Koło Naukowe „Mater-Tech“ 

 Zapaśniczy Klub Sportowy „Tytan-92” 

 Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej WAGABUNDA 

 Uczniowski Klub Łyżwiarski „SPIN” Katowice 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Małej 

 Ochotnicza Straż Pożarna Kostuchna 

 Związek Harcerstwa Polskiego 

 Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 

 UKS Szopienice 

 UKS Katowice 

 UKS Źródełko 

 Stowarzyszenie dla Szopienic 

 Stowarzyszenie Fami.Lock 

 Stowarzyszenie Silesia Skating 

 Hufiec ZHP Katowice 

 AZS Silesia Rebels 

 Katolicka Federacja Sportów Amatorskich 

 UKS ‘4’ Katowice 

 Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 

 I Szczep ZHP im. Obrońców Katowic 
 

2) Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień przekazywał materiały dotyczące 
profilaktyki uzależnień, materiały edukacyjno – profilaktyczne (do wykorzystania przy udzielaniu 
pomocy mieszkańcom Katowic), 
 

3) Wydział Kształtowania Środowiska udostępnił na wniosek materiały związane z Eko-Łobuziakami 
i Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Katowicach oraz zagadnieniami dotyczącymi 
czystego powietrza – materiały promocyjne z postaciami Atmosferka i Energetynki, 
 

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

 
11. Inicjowano działania aktywizujące i integrujące katowickie organizacje pozarządowe: 

 
1) W 2018 roku realizowano X edycję projektu MIEJSKA DŻUNGLA, którego celem było przybliżenie 

problemów osób niepełnosprawnych, złamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami 
niepełnosprawnymi, zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom 
niepełnosprawnym uczestniczyć w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione.  
W ramach projektu w okresie od stycznia 2018r. do maja 2018r. realizowano happeningi i prelekcje 
w szkołach. 
W dniach 8 i 15 grudnia 2018r. przeprowadzono akcję parkingową mającą na celu przeciwdziałanie 
zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione 
tj. posługujące się nieaktualnymi kartami parkingowymi lub nie przewożące osób niepełnosprawnych. 
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W akcji udział wzięło 37 katowickich szkół.  Uczniowie przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
i harcerzy rozdawali naklejki "Nigdy nie parkuję na miejscu dla osoby niepełnosprawnej" oraz ulotki 
"Łam bariery nie przepisy". 
W projekt zaangażowały się następujące organizacje pozarządowe: 

 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Katowice, 

 Fundacja Transgresja, 

 Stowarzyszenie "Aktywne Życie". 
 

2) W II kwartale 2018 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert celem wyłonienia realizatora Festiwalu 
Organizacji Pozarządowych, który zaplanowano  w trakcie 153 Urodzin Miasta Katowice.  
Festiwal Organizacji Pozarządowych to: 

 wspólna inicjatywa organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Katowice, łącząca zarówno element 
dyskusji o miejscu i roli organizacji pozarządowych, jak i przedsięwzięcie promujące organizacje 
i oferujące mieszkańcom naszego miasta pożyteczne, ciekawe i aktywne spędzenie czasu wolnego, 

 przestrzeń, w której mieszkańcy Katowic mogą się spotkać i poznać ludzi działających 
w organizacjach pozarządowych, którzy wspólnie kształtują wizerunek miasta, uczestniczą 
w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców, 

 miejsce na promowanie inicjatyw obywatelskich wśród Katowiczan,  

 okazja do pogłębiania integracji organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń 
i podejmowania wspólnych działań. 
 

W dniach 7 – 8 września 2018r. odbył się IX Festiwal Organizacji Pozarządowych 
w Katowicach, udział w którym wzięło około 60 organizacji. Tematem przewodnim wydarzenia był 
zrównoważony rozwój w kontekście planowania i realizowania przez organizacje projektów 
nastawionych na trwałość. Festiwal już po raz czwarty był organizowany w trakcie Urodzin Miasta 
Katowice.   
Nad całością wydarzenia czuwał organizator wyłoniony w otwartym konkursie ofert - Stowarzyszenie 
Fabryka Inicjatyw Lokalnych przy wsparciu Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.  
 
W piątek wieczorem, 7 września, odbyło się spotkanie integracyjno – edukacyjne 
z organizacjami pozarządowymi, które otworzyła Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani 
Małgorzata Moryń - Trzęsimiech oraz w imieniu organizatorów Waldemar Jan Prezes Stowarzyszenia 
Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Jego celem była m.in. integracja środowiska III sektora, wymiana 
doświadczeń, a także dyskusja nt. działalności organizacji pozarządowych z uwzględniającej zasady 
zrównoważonego rozwoju w kontekście: "Zrównoważony rozwój: Co to oznacza dla Twoich 
projektów?”.  
Spotkanie poprowadził Pan Grzegorz Szałajko, który od lat współpracuje z organizacjami w dziedzinie 
zarządzania projektami i aktywnie działa w ich krajowych i międzynarodowych strukturach. 
W wydarzeniu wzięło udział 31 uczestników. 
 
Natomiast w sobotę (8 września) na katowickim Rynku od godziny 11.00 mieszkańcy mogli podziwiać 
barwne Miasteczko Festiwalowe stworzone przez blisko 60 organizacji działających m.in. 
w obszarach: rozwoju lokalnego, zdrowia, kultury, ekologii, pomocy społecznej, wspierania osób 
z niepełnosprawnością, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, spędzania czasu wolnego. Dzięki 
czemu mieszkańcy mogli lepiej poznać i zrozumieć specyfikę oraz różnorodność sektora 
pozarządowego.  
 
Miasteczko Organizacji Pozarządowych otworzył Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, 
a następnie zwiedził stoiska organizacji. Była to okazja do rozmów o codziennej pracy organizacji 
na rzecz mieszkańców Katowic.  
Miasteczko zostało zlokalizowane na Rynku w Katowicach przy tzw. Sztucznej Rawie, co wymagało 
szczególnego przygotowania i organizacji, ale także narzucało określone ograniczenia przestrzenne 
i komunikacyjne. Równocześnie dzięki lokalizacji na Rynku, FOP staje się coraz bardziej rozpoznawalną 
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przez mieszkańców imprezą, zwłaszcza, że do nich przede wszystkim jest adresowany w drugim dniu. 
Wśród uczestników Miasteczka znalazły się: 1 spółdzielnia socjalna, 11 fundacji, 47 stowarzyszeń, Rada 
Seniorów Miasta Katowice. Miasteczko Festiwalowe działało w godzinach 11.00-17.00. W tym czasie 
organizacje prezentowały swoją działalność na stoiskach. Część z nich przygotowała także aktywności 
poza namiotem w formie: zabaw, warsztatów, pogadanek.  
 
Ponadto na terenie Miasteczka w namiocie COP24 działała scena artystyczna, na której 
zaprezentowały swój program chętne organizacje, a także zagrały dwie młode katowickie formacje, tj. 
Lunatic Stays Eternal oraz Parnass Bras Band, laureaci projektu pn. „Dzielnica Brzmi Dobrze”.  
 
W nawiązaniu do COP24 w ramach Miasteczka wydzielona została Eko-strefa, w której zarówno 
mieszkańcy Katowic, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli pogłębić swoją wiedzę 
w zakresie ochrony środowiska w swoim otoczeniu. W ramach Eko-strefy odbyły się także prelekcje 
dotyczące zmian klimatu i związanych z tym zagrożeń, a także warsztaty budowania zabawek i innych 
przedmiotów z materiałów recyklingowych, adresowane przede wszystkim dla najmłodszych.  
Eko-strefa została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  
 
Na Festiwalu swoje stoisko miał także Budżet Obywatelski Miasta Katowice. Mieszkańcy mogli też 
zapoznać się z informacjami na temat projektów i sposobu głosowania w budżecie obywatelskim 
w Katowicach na stoisku informacyjnym obsługiwanym przez pracowników Wydziału Komunikacji 
Społecznej, którzy przy tej okazji promowali to narzędzie aktywizacji społecznej. 

 
12. Zorganizowano kampanię „1% zostaw blisko” promującą wśród mieszkańców Katowic przekazywanie 

1% podatku dochodowego dla katowickich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). 
 

Akcję „1% Zostaw Blisko” koordynowaną przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 
wspomagała firma RAJZA na zlecenie Urzędu Miasta Katowice.  

 
W ramach akcji prowadzono profil na portalu społecznościowym Facebook „1% zostaw blisko”, na której 
zamieszczano różnego rodzaju informacje kierowane do mieszkańców Katowic: 

 
1) 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 
tam treści; 
konkurs wychodził z założenia, że jego uczestnicy mają wiele do zaoferowania i mogą podzielić się 
z mieszkańcami rozmaitymi skojarzeniami dotyczącymi przekazywania 1%.  

2) oprócz zadań konkursowych utworzona została także baza materiałów i treści różnorodnego rodzaju - 
linków, obrazów, artykułów, w tym: 

 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%. 
 

3) We wspólnej zabawie na profilu „1% zostaw blisko” wzięło udział 51 osób, przyznano 8 nagród; 
aktywność fan page'a (na podstawie wewnętrznych statystyk strony) była bardzo wysoka, publiczność 
wszystkich opublikowanych w okresie kampanii postów wyniosła 14735 osób (zasięg postów - liczba 
osób, które zobaczyły przekaz). Zaangażowanie fanów mierzone w pojedynczych reakcjach na posty to 
1210 osób reagujących na zamieszczanie treści. Daje to bardzo dobry wynik konwersji na poziomie 
8,2%. 

4) Inne działania: 
- publikowano grafiki przeczące mitom powszechnie funkcjonującym w temacie przekazywania 1 % 

podatku na Organizacje Pożytku Publicznego, 
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- na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice zamieszczano informacje kierowane do mieszkańców 
Katowic, by wspierali swym 1% podatku lokalnie działające OPP,  

- opublikowano artykuł informacyjny w bezpłatnym miesięczniku „Nasze Katowice”, 
- Pierwszy i Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach zapewnił wsparcie dla mieszkańców naszego miasta 

w wypełnieniu elektronicznej formy zeznania podatkowego za 2017 rok; przy wsparciu  Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika 14 udostępniono stanowiska komputerowe, przy 
których w cztery kolejne środy kwietnia, w godz. 11.00-15.00, dyżur pełnili pracownicy katowickich 
urzędów skarbowych:, w tym 4 i 18 kwietnia 2018 r. - pracownicy I US, 11 i 25 kwietnia 2018 r. - 
pracownicy II US; przy tej okazji mieszkańcy Katowic mogli wskazać wybraną przez siebie Organizację 
Pożytku Publicznego, której chcieliby przekazać swój 1% podatku. 
 

 
13. Organizowano spotkania zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym w poszczególnych 

obszarach działalności pożytku publicznego:  
 

Jedną z wielu form współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku 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, 
edukacja, oświata i wychowania, ekologia i ochrona zwierząt: 

 
1) w terminach 28.06 oraz 28.11 odbył się Zespół doradczy ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
2) w terminach 28.06 oraz 29.11 odbył się Zespół doradczy ds. zdrowia oraz pomocy osobom starszym, 

niepełnosprawnym, w tym zaburzonym psychicznie i ich rodzinom, 
3) W terminach 20.06 oraz 26.11 odbył się Zespół doradczy ds. osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym osób uzależnionych, 
4) w terminach 17.01, 07.02, 07.03, 04.04, 16.05, 06.06, 05.09, 03.10, 07.11 oraz 05.12 odbyły się 

spotkania Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,  
5) w terminach 25.01, 22.03, 26.04, i 15.11 odbyły się spotkania Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki 

Rowerowej Miasta Katowice, podczas których oprócz spraw bieżących poruszono następujące tematy: 

 opiniowanie koncepcji, projektów budowy infrastruktury rowerowej i licznych zmian organizacji ruchu 
(np. ulice Kościuszki, Armii Krajowej, Gospodarczej, Ronda im. Ziętka, Drozdów, Lotnisko, Hallera, 
Szeptyckiego, Asnyka, Bednarska, Korfantego, Szczecińska,  Francuska, Braci Wiechułów, układów 
drogowych dla osiedli mieszkaniowych "Mieszkanie+" oraz dzielnic Panewniki i Szopienice), 

 lokalizacja stacji rowerów miejskich, 

 oznakowanie infrastruktury rowerowej, 

 odnowienie tras rowerowych, 

 rozwiązania w strefie "Tempo 30", 

 podstawowa Sieć Infrastruktury Rowerowej, 

 standardy rowerowe Miasta Katowice, 

 plany na kolejne lata realizacji Polityki Rowerowej Miasta Katowice.  
  

Średnia frekwencja na spotkaniach to 15 osób, w tym przedstawiciele Rady Miasta Katowice, 
I Wiceprezydent Miasta Katowice, dziennikarze, projektanci oraz tradycyjna reprezentacja rowerowych 
NGO, aktywistów, Policji i Straży Miejskiej, wydziałów i jednostek miejskich. 
 
Jeśli chodzi o wypracowane efekty i rozwiązania to w każdym z ww. tematów udało się wypracować 
wspólne stanowisko zespołu rowerowego co do rozwiązań rowerowych.  
 
Najważniejszymi osiągnięciami 2018 roku Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta 
Katowice są:  
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 wprowadzenie zupełnie nowych rozwiązań organizacji ruchu drogowego i nowych dróg dla rowerów; 

 budowa nowych rozwiązań ułatwiających komunikację rowerową - przejazdy rowerowe, stojaki dla 
rowerów; 

 rozbudowa systemu wypożyczalni rowerów miejskich (w 2018 system liczył 54 wypożyczalnie - w tym 
17 ufundowanych przez partnerów miasta); 

 I Międzynarodowy Miejski Dzień Rowerowy w Katowicach - 29.06.2018; 

 Tydzień Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (17-22.09) z wieńczącym "Dniem bez samochodu" 
(22.09.2018r.). 

 
Wnioski:  
Pomimo faktu, że kształtowanie i realizacja polityki rowerowej nie jest łatwą sprawą ze względu na 
sprzeczne interesy wielu grup czy odmienne sposoby percepcji zagadnień inwestycyjnych lub organizacji 
ruchu drogowego, to można uznać, że formuła spotkań sprawdza się coraz lepiej, a jakość 
i merytoryka dyskusji rośnie - a to wszystko z korzyścią dla realizacji Polityki Rowerowej Miasta Katowice. 
 
6) w dniu 15.03 odbyło się spotkanie Zespołu Doradczego ds. Ekologii, Ochrony Środowiska i Ochrony 

Praw Zwierząt z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się statutowo opieką nad zwierzętami 
oraz szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska  
W trakcie spotkania poruszono szereg tematów związanych w szczególności z: 

 możliwościami dotyczącymi zwiększenia środków finansowych na realizację Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności, 

 propozycją stworzenia „straży dla zwierząt”, 

 przeprowadzeniem akcji sterylizacji/ kastracji zwierząt właścicielskich, 

 zabiegami pielęgnacyjnymi na pl. Andrzeja mającymi na celu odmłodzenie roślinności, 

 zamieszczaniem w „Naszych Katowicach” między innymi informacji związanych z wyborem 
lecznic, które podpisały umowę z Miastem na zabiegi sterylizacji/ kastracji kotów wolno żyjących 
oraz możliwościami adopcji zwierząt ze schroniska, 

 czytelnością i przejrzystością strony internetowej www.katowice.eu.  
 

7) W terminach 17.04 oraz 13.12 odbyły się spotkania branżowe Wydziału Kultury; w trakcie spotkań 
poruszono szereg tematów związanych w szczególności z bieżącą współpracą w obszarze kultury oraz 
propozycjami rozszerzania tej  współpracy. 

 
14. Udostępniano organizacjom pozarządowym pomieszczenia Urzędu Miasta Katowice lub jednostek 

organizacyjnych miasta Katowice: 
 

1) Na wniosek organizacji 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. 
 
a) Na wniosek Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych udostępniono 

pomieszczenia Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 oraz Rynek 1, na spotkania dotyczące: 

 konkursu dla organizacji pozarządowych organizowanego przez Śląski Oddział Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnosprawnych, 

 spotkanie dotyczące pilotażowego programu pn.: "ABSOLWENT", 
 

b) Na wniosek Fundacji VOLTO AMORE udostępniono pomieszczenia Urzędu Miasta Katowice przy 
ul. Francuskiej 70 na spotkania pn.: "Naprawdę dobry wieczór - kobiece wieczory z zapachem 
pomarańczy". 

 
2) Organizacje korzystały z bezpłatnego dostępu do pomieszczeń Centrum Organizacji Pozarządowych 

przy ul. Kopernika 14 i ul. Młyńskiej 5. 
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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. 

2) Informacje dotyczące szkoleń, konsultacji, konferencji itp. przesyłano do organizacji pozarządowych 
na drogą elektroniczną, newsletterem, za pośrednictwem Centrum Organizacji Pozarządowych 
lub poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej www.katowice.eu/ngo i portalu 
Facebook. 

3) Urząd Miasta Katowice wspólnie z Oddziałem Śląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zorganizował szkolenie dla organizacji pozarządowych w dniu: 
a) 27 czerwca - dotyczące pilotażowego programu pn.: „ABSOLWENT”, którego celem jest 

umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe 
lub realizujących ostatni rok nauki w szkole 

b) 12 października - dotyczące konkursów ofert ogłaszanych przez PFRON z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  

4) Działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji stale prowadzi Centrum Organizacji 
Pozarządowych na ul. Kopernika 14 i ul. Młyńskiej 5 prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania 
Organizacji Pozarządowych „MOST” wraz ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu. 
Lokale zostały udostępnione z zasobów miasta Katowice w ramach umowy użyczenia. Zadanie zostało 
zlecone w otwartym konkursie ofert na lata 2016-2020. 

W 2018 roku Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych kontynuowało swoją aktywną 
działalność, 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: 
- prowadzona jest animacja społeczności lokalnych poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami, 

czy spotkań dedykowanych poszczególnym grupom, np. dzieciom i młodzieży, seniorom, osobom 
bezrobotnym, samotnym rodzicom, studentom,  

- organizowane są spotkania tematyczne związane z rozwijaniem zainteresowań: pokazy, prelekcje, 
projekcje filmowe, warsztaty. 

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych w 2018 r.: 

 COP, ośrodek i program wsparcia katowickich NGO – z pomocy skorzystało 230 NGO na 300 
zaplanowanych w ofercie do roku 2020 (Kopernika 14) 

 22 organizacje zarejestrowały swoją siedzibę w COP 

 40 godzin dyżurów doradczych przeprowadzono w każdym miesiącu (Młyńska 5 - doradztwo 
ogólne, specjalistyczne księgowe 10h/mc i marketingowe 5h/ mc) 
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 720 udostępnień sal, w tym udostępnienie sprzętu (wsparcie w bieżącej działalności w 2018 roku 
na 800 zaplanowanych w ofercie do 2020 (Kopernika 14) 

 103 porady i pośredniczeń na zaplanowanych 100 w każdym roku (Młyńska 5) 

 12 szkoleń (Kopernika 14) 

 20 spotkań dotyczących wolontariatu na 20 spotkań rocznie (Młyńska5) 

 7 spotkań branżowych na 6 zaplanowanych rocznie (Kopernika 14) 

 6 wystaw Galerii Aktywnych na 6 wystaw rocznie (Młyńska 5) 
 
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. 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 „Organizacje pozarządowe”, poprzez portal społecznościowy 
Facebook, newsletter, twitter, w gazecie ‘Nasze Katowice”, w cotygodniowym biuletynie dla dziennikarzy 
i dla mieszkańców (biuletyn przygotowuje i przesyła W. Komunikacji Społecznej). 

  
 
17. 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.  

 
W 2018 r. Wydział Promocji współpracował ze stowarzyszeniami w ramach wydarzeń na arenie współpracy 
międzynarodowej oraz zapewniał obsługę delegacji: 

 
1) Stowarzyszenie Dom Miasta Saint-Etienne 

 

 8 maja 2018 - XII Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice.  
Kontynuacja wieloletniej tradycji Stowarzyszenia polegającej na propagowaniu wśród mieszkańców 
katowickiej aglomeracji kultury francuskiej za pośrednictwem gry w tzn. bule. W 2018r. turniej uzyskał 
wsparcie ze strony miasta Katowice w ramach małego grantu, co pozwoliło zakupić wiele atrakcyjnych 
nagród dla uczestników rozgrywek. W turnieju wzięło udział blisko 100 zawodników. Partnerzy 
imprezy: Wydział Promocji UM Katowice, Merostwo Saint-Etienne, MOSIR Katowice. 

 
 

 8 czerwca 2018 - udział artystów z Saint-Etienne w kolejnej edycji Art Naïf Festival  
Udział w festiwalu Pana Louisa Molle, artysty z Saint-Etienne tworzącego w wymyślonej przez siebie 
technice kolorowe płaskorzeźby przestawiające surrealistyczne postacie zwierzęce. Gość wziął udział 
w uroczystym otwarciu wystawy i wernisażu, a jego prace można było podziwiać w Galerii Szyb Wilson 
do połowy sierpnia 2018 roku.  

 

 7 września 2018 - Koncert zespołu muzycznego z Saint-Etienne podczas obchodów urodzin miasta 
Katowice. 
Francuska grupa „Bottle Next”, zagrała koncert w katowickiej Strefie Kultury podczas Urodzin Miasta. 
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 17-19 października 2018 - Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP) połączony 
ze spotkaniem członków Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP). 
W tym samym terminie odbyły się również obrady Kongresu oraz pierwsza wizyta w Katowicach 
obecnego mera miasta Saint-Etienne, Pana Gaël PERDRIAU, który spotkał się przy tej okazji 
z Prezydentem Miasta Katowice.  
Ponadto odbyła się Sesja tematyczna w ramach EKMSP poświęcona Międzynarodowemu 
Inkubatorowi Przedsiębiorczości i spotkanie robocze Inkubatora. 

 

2) Stowarzyszenie Wspierania Współpracy Miast Partnerskich Kolonia-Katowice 
 

 9 do 14 czerwca 2018 
W tych dniach ww. Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę krajoznawczą do Katowic. Dzięki 
wsparciu m.in. Wydziałowi Promocji Miasta Katowice grupa zwiedziła Strefę Kultury wraz z Muzeum 
Śląskim i odwiedziła Nikiszowiec oraz uczestniczyła w koncercie w dużej sali Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia. Grupa została podjęta w Willi Goldsteinów przez Wiceprezydenta 
Katowic, Pana Waldemara Bojaruna.  

 

 2 września 2018 r. 
W Kolonii odbywał się Dzień Pracy Honorowej, który porównywalny jest do naszego Festiwalu 
Organizacji Pozarządowych, podczas którego swoje stoisko miało powyższe Stowarzyszenie, które 
miało okazję zaprezentować swoją działalność oraz promować Katowice dzięki materiałom 
promocyjnym przekazanym przez Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice. 

 

 2 listopada 2018 
Stowarzyszenie Wspierania Współpracy Miast Partnerskich Kolonia-Katowice zaprosiło po raz kolejny 
na wieczór kulturalny, tym razem pod tytułem „Kolory Bluesa”, który odbył się 
w sali Forum Volkshochschule w Rautenstrauch – Joest – Museum w Köln-Neumarkt. Oprawę 
muzyczną wieczoru stanowił koncert formacji „Silesian All Stars Blues“.  W skład grupy wchodzą 
wybitne postacie polskiej sceny bluesowej i rockowej m.in. Leszek Winder - gitarzysta i kompozytor, 
Jan Galach – nieprzeciętnie utalentowany multiinstrumentalista grający przede wszystkim 
na skrzypcach,  Bogdan Szweda, Arkadiusz Bleszynski i Gienek Hanusek. Miasto Katowice wsparło 
finansowo występ muzyków jako promocję kultury miasta będącego Miastem Kreatywnym 
w dziedzinie muzyki UNESCO. 

 
3) Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc, Katowickie Towarzystwo Przyjaźni 

Polsko-Węgierskiej im. H.Sławika i J.Antalla 
 

 5 kwietnia 2018 r.  
IX Dzień Węgierski w Katowicach. Impreza odbyła się pod  honorowym patronatem prof. Adrienne 
Körmendy – Konsul Generalnej Węgier w Krakowie i Jarosława Wieczorka – Wojewody Śląskiego. 
Głównym wydarzeniem był koncert „Polacy Węgrom” w Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach.  

 4 do 6 maja 2018 r.  
V Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Impreza ta została zapoczątkowana przez 
Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc, a realizowana przez Śląski Związek 
Szachowy, miała miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Uczestniczyło 
ok. 700 graczy z kilku państw, w tym grupa 30 szachistów z Miszkolca. 
 

4) Salon Polsko-Węgierski im. Feliksa Netza 

 Otwarty w 2017 roku  Salon Polsko-Węgierski był również w 2018 roku miejscem licznych spotkań 
twórców z obu krajów, nie tylko pisarzy, ale także reprezentantów innych dziedzin sztuki i nauki. 
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W domu ulicy Barcelońskiej 14 w Katowicach we współpracy z Wydziałem Promocji odbyło się 
kilkanaście kolejnych polsko - węgierskich spotkań literackich.  

 
5) Związek Polskich Artystów Fotografików 

 31 maja 2018 r. - wystawa fotografii w ramach projektu OKO – Ostrawa-Katowice-Opawa - druga 
odsłona w Opawie. 
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, Urząd Miasta Katowice, Galeria Kupe, Instytut 
Twórczej Fotografii przy Uniwersytecie Śląskim w Opawie zorganizował wystawę malarstwa Renaty 
Bonczar, grafiki Vratislava Varmuža oraz fotografii Marka Malůška w ramach drugiej odsłony projektu 
OKO.  

 
6) Klub Sportowy AZS AWF Katowice  

 28-29 kwietnia 2018 r. - III Rekreacyjny Przejazd Rowerowy Ostrawa-Katowice-Ostrawa na kole. 
Organizatorami byli Miasto Katowice, Miasto Ostrawa i AZS AWF Katowice. Uczestniczyło 150 
rowerzystów z obu miast partnerskich, a także z innych miast Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. 

 
7) Uczniowski Klub Sportowy UKS SP 27 

 14—18 luty 2018 r. - wyjazd koszykarzy klubu UKS SP 27 wraz z trenerami do Holandii. 
Organizatorem wyjazdu było Miasto Groningen, które zaprosiło zawodników klubu do udziału 
w rozgrywkach towarzyskich z zespołami Celeritas Donar Groningen oraz Binnenland Barendrecht. 
Mecze poprzedzone były treningami prowadzonymi przez holenderskich trenerów. Podczas pobytu 
w Holandii grupa polskich sportowców zwiedziła miasta Groningen – Rotterdam – Barendrecht oraz 
nawiązała kontakty z tamtejszą młodzieżą.  

 
18. Udzielano pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych 

źródeł, niż budżet miasta Katowice poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania 
i udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł 
zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej: 

 
 W ramach bieżącej działalności wydziałów informowano organizacje o ogłaszanych konkursach przez 

inne podmioty/instytucje, o możliwości pozyskania środków pozabudżetowych: ministerialnych, 
unijnych i innych funduszy celowych. Informacje w tym zakresie publikowano na stronie 
katowice.eu/ngo i przesyłano newsletterem do organizacji znajdujących się bazie mailingowej Biura 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. 
 

 W przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych udzielano 
rekomendacji na ich indywidualny wniosek. 

 
19. 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. do Wydziału Budynków i Dróg wpłynęły 33 wnioski 
organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o przyznanie 
lokali użytkowych z przeznaczeniem na siedzibę i działalność statutową, z których:  

1) 13  wniosków rozpatrzono pozytywnie, 
2) 8 wniosków rozpatrzono negatywnie - z uwagi na:  

a) niespełnienie wymogów przeciwpożarowych oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych,  
b) niedysponowanie przez Miasto lokalem spełniającym oczekiwania organizacji, 
c) zaległe zobowiązania wobec KZGM w Katowicach,  
d) niezrealizowanie zadania publicznego w zajmowanym lokalu,  
e) brak wolnego lokalu w określonej dzielnicy,  
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f) przyznanie lokalu innej organizacji, 
g) brak możliwości wynajęcia lokalu ze względów technicznych, 

 
3) 12 wniosków jest w trakcie rozpatrywania.  

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wg łącznych 
danych na dzień 31 grudnia 2018r. użytkowały 115 lokali, w tym: 

• 41 lokali oddano w użyczenie,  
• 69 lokali oddano w najem, 
• 5 lokali zajmowano bezumownie. 

 
20. Angażowano organizacje pozarządowe do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć 
 

 W dniach 7-8 września 2018r. organizacje prezentowały swoją działalność podczas Festiwalu 
Organizacji Pozarządowych zorganizowanego; udział w FOP wzięło prawie 60 organizacji, gdzie 
w drugim dniu z ich ofertą mogli zapoznać się mieszkańcy we współorganizowanym przez nich 
Miasteczku Organizacji Pozarządowych na katowickim Rynku, 

 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. 

 
21. 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 oraz udzielały rekomendacji na ich wniosek. O takie 
opinie występuje też Wydział Budynków i Dróg w przypadku wniosków organizacji o udostępnienie 
lokalu z zasobu miasta Katowice. 

 Dla przykładu MOPS Katowice wydał 13 poświadczeń o realizacji zamówienia publicznego dla 8 
organizacji, Wydział Kształtowania Środowiska wydał 3 rekomendacje,  Wydział Edukacji i Sportu 
wydał 3 rekomendacje, Wydział Polityki Społecznej wydał 8 rekomendacji dla 7 organizacji 
pozarządowych 

 
22. Obejmowano patronatem Prezydenta Miasta Katowice przedsięwzięcia realizowane przez organizacje 

pozarządowe na rzecz mieszkańców miasta Katowice 
 

W 2018 roku objęto patronatem Prezydenta Miasta Katowice 98 przedsięwzięć realizowanych m.in. przez 
organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Katowic: 

 

Lp. Temat Organizacja pozarządowa 

1 
Patronat dla XI Katowicki Festiwal Biegowy im. 
Jerzego Kukuczki 

Klub Sportowy AWF AZS 

2 
Patronat dla VIII Rekreacyjny przejazd rowerowy na 
trasie Katowice-Kraków "Z Rynku do Rynku 2018" 

Klub Sportowy AZS AWF Katowice 

3 
Patronat dla VIII Festival de Capoeira -8' Festiwal 
Capoeira 

Klub Sportowy Capoeira Camangula 

4 
Patronat dla V edycja Pucharu Katowic Ligi Playarena 
Katowice 

KLUB SPORTOWY ATHLETIC 

5 
Patronat dla Puchar Silesia -Międzynarodowe Zawody 
Pływackie Silesia vs Reszta Świata 

Klub Sportowy AWF AZS 

6 Patronat dla Muszlownik Murcki Festiwal Górnośląski Klub Sportowy Murcki 
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7 
Patronat dla IX Międzynarodowego Turnieju "O złotą 
Maczugę" w Gimnastyce Artystycznej 

Uczniowski Klub Sportowy Katowice 

8 
Patronat dla IV Turniej Karate o Puchar Prezydenta 
Miasta Katowice 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Najduch Dojo 

9 
Patronat dla II Katowicki Memoriał Edwarda Górnego 
- gimnastyka sportowa 

Klub sportowy "Evo Gym AZS AWF" Katowice 

10 Patronat dla 3 Festival Arue Capoeira Katowice Uczniowski Klub Sportowy Capoeira Katowice 

11 
Patronat dla XV edycji Konkursu Papieskiego "Dar na 
Stulecie" 

Fundacja Instytut Tertio Millennio 

12 Patronat dla II edycji biegu "Oko w oko z Rakiem" Fundacja OKO W OKO Z RAKIEM 

13 
Patronat dla IV edycji międzynarodowej konferencji 
nanotechnologicznej "InterNanoPoland 2019" 

Fundacja Wspierania Nanonauk i 
Nanotechnologii NANONET 

14 
Patronat dla Barbórkowo-świąteczne spotkanie 
rodzin górniczych 

Fundacja Rodzin Górniczych 

15 Patronat dla Wigilia dla Samotnych Fundacja Wolne Miejsce 

16 
Patronat dla Konferencji "Inteligentne rozwiązania dla 
inteligentnej metropolii" 

Fundacja na rzecz wspierania Technologii 
Human Cloud 

17 
Patronat dla edukacyjnej muzycznej bajki dla dzieci -
Smog nas zje 

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka 
"ELEMENTARZ" 

18 Patronat dla Zlotu młodzieży "Mokre Stopy" 
Fundacja na Dobro Harcerstwa 
Górnośląskiego 

19 
Patronat dla konferencji i pikniku integracyjnego " 
Katowice - miasto przyjazne dla niewidomych w 
ramach REHA for the Blind in Poland 

Fundacja Szansa dla Niewidomych Biuro 
Regionalne 

20 
Patronat dla Kampanii Społecznej i programu Zdrowy 
Oddech Dziecka 

FUNDACJA LUBIMY DZIAŁAĆ 

21 
Udział w Komitecie Honorowym Śląskiego Salonu 
Maturzystów Perspektywy 2018 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy education 
foundation 

22 Patronat dla Biegu "Ubiegamy się o Zdrowie" Fundacja NU-MED 

23 Patronat dla "Delicje Muzyczne" 
ACONSS Fundacja promowania historii, 
kultury oraz zabytków w Polsce 

24 Patronat dla spotkania "Zawód programista" Fundacja GRUBA.IT 

25 Patronat dla Mariacka Bless Night Katolicka Fundacja Młodzi dla Młodych 

26 
Patronat dla XVIII Dnia Papieskiego "Promieniowanie 
Ojcostwa" 

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 

27 Patronat dla Gali XIII-lecia Działalności Charytatywnej Fundacja Śląskie Anioły 

28 
Patronat dla Polish Circular Week - Tydzień w obiegu 
zamkniętym 

FUNDACJA INSTYTUT INNOWACYJNA 

29 Podtrzymanie patronatu dla Silesia CSR Meetings 
Fundacja Studenckie Forum Business Centre 
Club 

30 Patronat dla Wielka Zbiórka Książek Fundacja Zaczytani.org 

31 
Patronat dla Konferencji Iskra Męskości i Gali Miłość i 
Pasja 

Fundacja VOLTO AMORE 

32 
Patronat dla Cyklu konferencji "Katolicka Rewolucja w 
Biznesie II, Moja Firma- Polska Sprawa 

Fundacja Wiara w Biznesie 
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33 
Pismo informacyjne o sposobie załatwienia sprawy 
dot. Patronatu Prezydenta Miasta Katowice 

FUNDACJA JASZKA 

34 
Patronat dla Konferencji EKON 2018 : Circular 
Economy - The Economy of the Future 

Fundacja EKON 

35 Patronat dla Sederowy Wieczór Paschalny Fundacja W Jedności 

36 Patronat dla A Festiwal 2018 X Noc Fundacja Antyrama 

37 Patronat dla Katowice Business Run FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN 

38 Patronat dla Silesia CSR Day 
Fundacja Studenckie Forum Business Centre 
Club 

39 
Patronat dla XI Art Naif Festiwal -Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Naiwnej 

Fundacja Eko-Art. Silesia 

40 Patronat dla wystawy "100 lat motoryzacji w Polsce " 
Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Przemysłowego Śląska 

41 Patronat dla Festiwalu BOSS 
Fundacja Studenckie Forum Business Centre 
Club 

42 
III Grand Prix miasta Katowice w Szachach dla dzieci 
do lat 14. 

Fundacja Wspierania Szachów, na Górnym 
Śląsku 

43 
Patronat dla akcji "Najlepsze zajęcia z 
Przedsiębiorczości" 

Fundacja Studenckie Forum Business Centre 
Club 

44 Patronat dla Kampanii Zdążyć przed Rakiem Fundacja Zdążyć przed Rakiem Marta Bula 

45 Patronat dla Zielony Rekord Polski FUNDACJA ROZWÓJ 

46 Patronat dla DeBBaty 2018 FUNDACJA FORUM ROZWOJU MŁODYCH 

47 Patronat dla Projekt Biznes Junior 
Fundacja Studenckie Forum Business Centre 
Club 

48 
Patronat dla Eliminacji Regionalnych Odysei Umysłu 
w Katowicach 

Fundacja Odyssey of the Mind Polska 

49 
Patronat dla II Przeglądu Sztuki Współczesnej Nowa 
Awangarda 

Fundacja Eko-Art. Silesia 

50 
Patronat dla III edycji Międzynarodowej Konferencji 
Nanotechnologicznej "InterNanoPoland 2018" 

Fundacja Wspierania Nanonauk i 
Nanotechnologii 

51 
Patronat dla XXV Jubileuszowy Festiwal Piosenki 
Ekologicznej i Religijnej EKOSONG 2018 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ludwika IX 
Króla i Wniebowzięcia NMP przy Klasztorze 
Franciszkanów 

52 
Patronat dla Uroczystości ,125-lecia Parafii Św. 
Męczenników Jana i Pawła w Katowicach-Dębie. 

Rzymsko-Katolicka Parafia Świętych 
męczenników Jana i Pawła 

53 Patronat dla Majowy Festyn Rodzinny 
Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia 
Krzyża Św. i św. Herberta 

54 Patronat dla IX Festyn Rodzinny Rzymskokatolicka Parafia św. Szczepana 

55 Patronat dla Festyn Katedralny 2018 
Rzymskokatolicka Parafia Katedralna 
Chrystusa Króla 

56 
Patronat dla 160-lecia Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej 

Parafia Ewangelicko- Augsburska 

57 
Udział w Komitecie Honorowym Konferencji "Ludzie 
Górnictwa w Odzyskaniu Niepodległości i Odbudowie 
Polski" 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Górnictwa 

58 Patronat dla Zgromadzenia Delegatów IFMSA -Poland 
IFMSA Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Studentów Medycyny 
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59 
Patronat dla XVI Ogólnopolska Konferencja 
Szkoleniowo - Organizacyjna "Zasób archiwum 
wymiaru sprawiedliwości jako źródło informacji" 

STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW INSTYTUCJI 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

60 Patronat dla XI Polskiego Kongresu ITS 
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy 
Transportowe ITS Polska 

61 Patronat dla wydarzenia Dobra Scena Stowarzyszenie Teatralne Poko 

62 Patronat dla Wielka Zabawa Rodzinna Stowarzyszenie Wielka Liga 

63 
Patronat dla VIII Miejskiego Rajdu Przygodowego w 
Katowicach 

Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport 

64 Patronat dla VIII Katowickiego Orszaku Trzech Króli 
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny 
Węgielek 

65 Patronat dla VII Trzeźwościowy Turniej Siatkarski" 
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
Dwójka 

66 Patronat dla Śląski Czerwiec Projektowy Stowarzyszenie Zjednoczeni Designem 

67 
Patronat dla Spotkania eksperckiego "Skuteczny 
Menedżer kluczem do sukcesu organizacji" 

Stowarzyszenie Interim Managers 

68 Patronat dla projekcji filmu "Polki dla Niepodległej" 
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny 
Węgielek 

69 
Patronat dla płyty promocyjnej "Akademia Klasyczna 
6. Polonezy Michała Kleofasa Ogińskiego" 

Stowarzyszenie Pro Musica Organa 

70 
Patronat dla Pierwszy kobiecy samotny przejazd 
rowerowy przez dwie Ameryki 

Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport 

71 
Patronat dla Ogólnopolskiego Kongresu Sportów 
Elektronicznych 

Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych 

72 Patronat dla "Odpust u Babci Anny" Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych 

73 
Patronat dla Międzynarodowe Zawody Pływackie 
Mikołajki 2018 

Katowickie Stowarzyszenie Pływackie 

74 Patronat dla Międzynarodowe Zawody Pływackie "KATOWICKIE STOWARZYSZENIE PŁYWACKIE 

75 
Patronat dla Miasto bez ogródek-Luftujemy bramy, 
portretujemy dzielnice" 

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR 
PODDAŃCZY 

76 
Patronat dla Krajowego Zjazdu Pracowników Pionów 
Ochrony Informacji Niejawnych 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE OCHRONY 
INFORMACJI NIEJAWNYCH 

77 Patronat dla Konferencji "Zarzadzanie w e-sporcie" 
Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych, 
Łukasz Trybuś 

78 
Patronat dla Konferencji "Wewnętrzne Ogrody - 
Terapie Naturalne" 

Stowarzyszenie Zdrowia i Rozwoju 

79 
Patronat dla konferencji "Bezpieczeństwo Pracy - 
Nowe Kierunki" 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników 
Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział 
w Katowicach 

80 
Patronat dla Kilometry Dobra -Dla Odmiany życia 
dzieci i młodzieży z trudnych środowisk. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
''Dom Aniołów Stróżów" 

81 Patronat dla Katowicka Senioriada -emisja 2018 Stowarzyszenie Artystyczne Silesia Artprom 

82 Patronat dla Jarmark na Nikiszu Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych 

83 
Patronat dla IV Turniej Karate o Puchar Prezydenta 
Miasta Katowice 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Najduch Dojo 
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84 Patronat dla IV RED BOX CUP Katowice 2018 
Katowickie Stowarzyszenie Kultury fizycznej 
RED BOX 

85 Patronat dla IV Dzień Aktywnego Seniora Stowarzyszenie FAMI.LOCK 

86 
Patronat dla finału XXXV Ogólnopolskiego Sejmiku 
Matematyków 

STOWARZYSZENIE Z NAUKĄ W PRZYSZŁOŚĆ 

87 
Patronat dla Festiwalu Organizacji Pozarządowych 
FOP 2018 

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych 

88 
Patronat dla Edu Sports League -finał ligi 
akademickiej 2018 

Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych, 
Łukasz Trybuś 

89 
Patronat dla Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Siódemka" 

90 Patronat dla ,,Dni Wełnowca-Józefowca 2018'' 
Revita Stowarzyszenie Mieszkańców, 
Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca- 
Józefowca 

91 Patronat dla Dni Kariery Katowice 2018 STOWARZYSZNIE AIESEC POLSKA 

92 Patronat dla cyklu wykładów "Dziecko w XXI wieku" 
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny 
Węgielek 

93 
Patronat dla cyklu konferencji z okazji Obchodów 70-
lecia polskiego IT. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum 
Komputerów 

94 
Patronat dla cyklu konferencji z okazji Obchodów 70-
lecia polskiego IT. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum 
Komputerów 

95 Patronat dla Bieg po zdrowie STOWARZYSZENIE BIEGÓW GÓRSKICH 

96 Patronat dla Benefis Śląskiego Bluesa 
Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców - 
SAT 

97 Patronat dla akcji "Pink Lips" 
IFMSA Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Studentów Medycyny 

98 Patronat dla "Żywa Biblioteka" Stowarzyszenie Nasze Osiedle Ścigały 

 
 

23. Przyznano nagrodę za szczególne zaangażowanie w dziedzinie działalności społecznej na zasadach 
określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta: 

 

 W grudniu 2018r. Prezydent Miasta Katowice po raz siódmy ogłosił konkurs o przyznanie Nagrody im. 
Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej. Nabór wniosków trwał od 12 grudnia 2018 r. 
do 14 stycznia 2019r., w trakcie którego wpłynęło 9 zgłoszeń. 

 5 lutego 2019r. podczas corocznego spotkania Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi dedykowanego podsumowaniu współpracy za 2018 rok, Prezydent wręczył Nagrodę 
im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej dla Hufica ZHP Katowice, który od ponad 95 lat 
wychowuje i kształtuje młodych ludzi poprzez wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju i stawiając 
im różnorodne wyzwania. 

 

 Podczas spotkania Prezydent wręczył też 4 wyróżnienia przedstawicielom organizacji pozarządowych 
zgłoszonych do nagrody oraz 12 podziękowań aktywnym organizacjom (szczegółowe informacje  
w tym zakresie ujęto w punkcie 8.3). 
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24. Realizowano projekty współfinansowane ze środków pozabudżetowych w partnerstwie z organizacjami 
pozarządowymi.  

 
Niżej wymienione projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).  
 
1) „Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych", partner - Fundacja Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki. 
2) „Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych", partner - Stowarzyszenie „FAON”. 
3) „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap", partnerzy - Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” i Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe 
„Dwójka". 

4) „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach", partner - Stowarzyszenie „FAON”. 
5) „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 i Oczekujących Wsparcia 
„OPOKA”. 

6) „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap", partner - Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”. 

7) „Pomocna dłoń dla rodziny", partner - Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa 
„Nowy Dom”. 

8) „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. 

9) Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – I etap, partner - Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw 
Lokalnych. 

 
25. Współpraca międzysektorowa 

W ramach realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, 
Wydział Obsługi Inwestorów podjął następujące działania w zakresie współpracy międzysektorowej: 

1) Nawiązano współpracę z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, 
2) W I kwartale 2018 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika 14 w Katowicach 

odbyło się spotkanie robocze z udziałem Kierownika COP i przedstawicieli UM Katowice. Spotkanie 
miało na celu nawiązanie współpracy w przedmiotowym zakresie, 

3) Podczas spotkań z inwestorami, Wydział Obsługi Inwestorów informował o możliwości podjęcia 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie miasta Katowice, 

4) Przygotowano prezentację dla inwestorów, zawierającą informacje na temat współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, 

5) Na stronach internetowych: www.invest.katowice.eu i www.msp.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Wydziału Obsługi Inwestorów zamieszczono informację na temat możliwości współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, 

6) W dn. 20.06.2018 r. przedstawiciele Wydziału Obsługi Inwestorów uczestniczyli w posiedzeniu 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego m.in. nakreślono ramy dalszej 
współpracy międzysektorowej. Uzgodniono, że w ramach spotkania przedstawicieli Wydziału Obsługi 
Inwestorów z przedstawicielami wybranych organizacji pozarządowych, zostaną nakreślone zasady 
współpracy. Termin spotkania został wyznaczony na 12.07.2018 r., 

7) W wyniku ustaleń z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 20.06.2018 
r., w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika 14 w Katowicach, odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi zaproszonymi 
przez Panią Irenę Kowalską-Drygała - koordynatora COP. Spotkanie miało na celu zapoznanie się 
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z zakresem prowadzonej przez NGO działalności oraz podjęcie próby nakreślenia ram dalszej 
współpracy. Organizacje uczestniczące w spotkaniu zobowiązały się do przygotowania stosownych 
materiałów na temat prowadzonej przez siebie działalności, jej zakresu, potrzeb oraz propozycji 
współpracy, celem przekazania ich przez Wydział Obsługi Inwestorów przedstawicielom biznesu, 

8) Wydział Obsługi  Inwestorów nawiązał kontakt z przedstawicielami kilku firm z Katowic, które 
prowadzą działalność w zakresie CSR. Niektórzy z nich wyrazili zainteresowanie współpracą 
z organizacjami pozarządowymi, 

9) Zaproponowano zorganizowanie spotkania dla przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, 
w celu nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń. W większości przedstawiciele firm poprzestali 
na wymianie informacji drogą mailową. Skierowano do nich oferty przygotowane przez NGO, 

10) W listopadzie 2018 r. Wydział Obsługi Inwestorów, za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta ds. 
Organizacji Pozarządowych, zwrócił się do organizacji pozarządowych z zapytaniem o plany 
działań/organizację wydarzeń w okresie świąteczno-noworocznym i chęć podjęcia współpracy 
z sektorem biznesu w tym zakresie. 

 
 
IV. DZIAŁALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2018 ROKU. 
 
Jednym z zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych jest rozwijanie współpracy 
pozafinansowej miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi i usprawnianie współpracy finansowych 
w zakresie przyjętych zasad i obowiązujących procedur. 

W okresie sprawozdawczym Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych zrealizowała między 
innymi następujące zadania: 

 
1. Organizowała i koordynowała prace zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

który spotykał się w każdą pierwszą środę miesiąca. W ramach spotkań zespołu: 

 zbierano uwagi dotyczące oceny współpracy m. Katowice z organizacjami,  

 przyjmowano propozycje dotyczące usprawniania tej współpracy w oparciu o potrzeby środowiska 
katowickich organizacji pozarządowych,  

 informowano na temat działań realizowanych przez Miasto Katowice na rzecz organizacji 
oraz informacji na temat wydarzeń planowanych przez organizacje, 

 organizowano spotkania/warsztaty konsultacyjne dotyczące programu współpracy miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi na rok następny. 
 

2. Przygotowała projekt Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 
po przeprowadzeniu szeroko rozumianych 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, zespołu eksperckiego ds. programów, spotkania 
warsztatowe zorganizowane we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 Po przeprowadzeniu etapu roboczego P. 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 publikowane były na stronie internetowej www.katowice.eu oraz Platformie 
Konsultacji Społecznych 

 w oparciu o zebrane propozycje P. Pełnomocnik przygotowała projekt Programu celem poddania go 
konsultacjom zgodnie z trybem obowiązującym w mieście Katowice wynikającym z art. 5 ust. 5 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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3. Przygotowała sprawozdanie zbiorcze z realizacji Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi za 2017r. we współpracy z jego realizatorami.  

 
4. Pełniła funkcję Sekretarza Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji 

i prowadziła obsługę administracyjno-biurową Rady, w tym obsługiwała skrzynkę kontaktową Rady: 
radapozytku@katowice.eu. 

 
5. Monitorowała działalność Centrum Organizacji Pozarządowych. 
 
6. Przygotowała we współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi broszurę informacyjną dla organizacji 

pozarządowych celem wzrostu wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami współpracy z Urzędem 
Miasta Katowice przez przedstawicieli 3 sektora. 

Zawartość informatora w 2018 r.: 
- Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok,  
- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
- zakres działania Wydziałów Urzędu Miasta Katowice i jednostek miejskich realizujących Program 

współpracy wraz z danymi kontaktowymi, 
- wzór formularza o honorowy patronat Prezydenta.  
 

7. Współpracowała z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi miasta Katowice w zakresie usprawniania współpracy z organizacjami pozarządowymi 
(np. w trakcie spotkań uzgadniano i doprecyzowywano zasady współpracy określone w zarządzeniu 
wykonawczym do Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi). 

 
8. Współorganizowała z Oddziałem Śląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w Katowicach w związku z konkursami ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych.   

 
9. Podejmowała działania celem zapewnienia przejrzystej polityki informacyjnej dotyczącej zagadnień 

współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi poprzez publikację na stronie 
www.katowice.eu/ngo i profilu Facebook: informacji dotyczących np. zmian w przepisach, zamierzeń 
i planowanych działań w obszarze współpracy wydziałów z organizacjami, zaproszeń na spotkania, 
informacji otrzymanych od organizacji dotyczących ich działań/wydarzeń, regularny newsletter 
do organizacji. 

 
10. Udzielała informacji/doradztwa 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. 

 
11. Uczestniczyła w pracach komisji konkursowych Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Edukacji 

i Sportu.  
 
12. Reprezentowała Prezydenta Miasta Katowice podczas wydarzeń organizacji pozarządowych. 
 
13. Koordynowała realizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych 2018, którego celem jest promowanie 

inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców Katowic, jak również pogłębianie integracji katowickich 
organizacji pozarządowych. 
 

14. Koordynowała realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w mieście Katowice, w tym udzielała 
szczegółowych informacji i wyjaśnień mieszkańcom na temat możliwości współpracy z miastem Katowice 
w ramach inicjatywy lokalnej, udzielała informacji pracownikom Urzędu i jednostek miejskich w zakresie 
sposobu realizacji inicjatyw lokalnych, koordynowała prace związane z naborem wniosków o inicjatywy 
lokalne na 2019 rok. 
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V. POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KATOWICACH 
 
1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach jest organem konsultacyjnym 

i opiniodawczym działającym w mieście Katowice, zwaną dalej Radą Pożytku.  

2. Posiedzenia Rady Pożytku odbywały się regularnie co miesiąc (z sierpniową przerwą wakacyjną) celem 
opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego. 
Ponadto na posiedzeniach omawiano bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez organizacje 
pozarządowe.   
Posiedzenia Rady Pożytku miały charakter otwarty - oprócz członków Rady Pożytku udział 
w posiedzeniach brali przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice celem udzielenia 
informacji/odpowiedzi na pytania w związku z omawianymi projektami uchwał oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, którzy bezpośrednio na posiedzeniu Rady zgłaszali swoje problemy, bądź 
włączali się w dyskusję nad projektami uchwał.  

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

4. W składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest 16 członków:  
1) 2 przedstawicieli Rady Miasta Katowice,  
2) 6 przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród pracowników Urzędu Miasta 

Katowice,  
3) 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w wyborach. 

 
5. W 2018 roku swoją działalność kontynuowała Rada IV kadencji (funkcjonująca od października 2017r.), 

natomiast w grudniu, w związku z wyborem Radnych Rady Miasta Katowice VIII kadencji, powołano 
dwóch radnych do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach 
desygnowanych spośród radnych VIII kadencji celem uzupełnienia jej składu. 

 

Lp. 
SKŁAD POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KATOWICACH 

IV kadencji 

Przedstawiciele Rady Miasta Katowice 

 do X.2018 od 20.XII.2018 

1 Jerzy Forajter Barbara Mańdok 

2 Jacek Piwowarczuk Dawid Kamiński 

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice 

1 Marzena Szuba – Wiceprezydent Miasta Katowice - Przewodnicząca Rady 

2 Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Wydział Polityki Społecznej   

3 Roman Kupka - Wydział Kształtowania Środowiska 

4 Jowita Hercig - Wydział Kultury  

5 Agnieszka Lis  Wydział Polityki Społecznej  – Sekretarz Rady 

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 

1 Ewa Grzegorzak - Łoposzko - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK 

2 Tomasz Kołodziejczyk - Stowarzyszenie Tęczówka 

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

4 Grażyna Lądwik - Śląska Sieć 3 Sektora 

5 Marek Piechula - Hackerspace Silesia 

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

7 Adrian Szymura - Stowarzyszenie „Rowerowe Katowice” 

8 Beata Twardowska - Fundacja „Śląskie Anioły” 
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6. Dane statystyczne dotyczące prac Rady za 2018 rok:  

 
1) Liczba posiedzeń - 17, w tym głosowania drogą elektroniczną, które są tożsame z odbyciem posiedzenia - 6 

2) Liczba wydanych opinii do projektów uchwał/aktów prawa miejscowego – 42 
3) Liczba wniosków Rady – 3, w tym: 

a) rozszerzenie zakresu zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchomości dla organizacji 
podmiotowych – wniosek zrealizowano, zmiany w uchwale RMK 
b) przekazanie informacji o bieżących działaniach Zespołu do spraw koordynacji działań mających na celu 
przeciwdziałanie propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz dyskryminacji i ksenofobii 
możliwości udziału przedstawicieli Rady Pożytku w pracach tego Zespołu – informacje przekazano 
c) przekazanie informacji na temat programów profilaktycznych w ramach zajęć sportowych 
pozalekcyjnych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe – informacje przekazano 

 
7. 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 2018 R. 

 
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 

 
2017r. 

 
2018r. 

Poniesione wydatki na realizację 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 18 808 922    21 147 380 20 521 480 24 398 805 27 501 762 28 964 025,22 34 713 505,17 36 519 999,56 39 427 810,37 

Liczba organizacji  265 327 281 305 317 350 318 300 307 

Liczba umów (projektów)  445 514 582 625 668 690 663 612 631 

Średni koszt dofinansowania do 
projektu  42 267,24    41 142,76    35 260,27    39 038,09    41 170,30    41 976,85    52 358,23    59 673,20 62 484,64 

Średnia wysokość dotacji do 
jednego projektu 38 632,30    78 173,64 1) 27 048,30    26 197,15    26 039,04    31 809,80    37 006,35    54 240,32 60 722,93 

1) przy obliczeniach uwzględniono dotacje przekazane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Sportu (aktualnie Pełnomocnik ds. Organizacji Imprez Strategicznych) 
  na organizację dużych imprez o charakterze międzynarodowym - 2 umowy dotacyjne 

Wydatki w 2010 r. na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 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 (kwota wydatków 39 423 
131,71 zł podzielono przez 278 736 mieszkańców Katowic wg stanu na dzień 31.12.2018r.) 
 

Ocena efektywności według wskaźników ujętych w treści Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 

Nazwa miernika/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

liczba zorganizowanych spotkań z 
przedstawicielami organizacji 
pozarządowych  

23 34 31 34 43 50 31 31 22 

liczba ofert złożonych w otwartych 
konkursach ofert  

354 513 634 605 629 645 654 547 522 

liczba ofert złożonych w trybach 
pozakonkursowych (wskaźnik od 2017 
roku) 

       
221 244 

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

       
1 1 

liczba realizowanych projektów 
partnerskich  

1 3 2 1 1 2 7 2 1 

wysokość wkładu własnego 
(finansowego i osobowego), 
wnoszonego przez organizacje 
pozarządowe na realizację zadań 
publicznych  

3 129 125,25 zł 3 403 384,21 zł 56 823,39 zł 2 382 583,31 zł 3 672 008,62 zł 777 370,47 zł 6 970 375,54 zł 3 823 836,31 zł 7 247 442,15 zł 
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liczba otwartych konkursów ofert 
ogłoszonych, w tym konkursów 
ogłoszonych po raz pierwszy - nowy 
wskaźnik od 2018  

13 18 22 33 23 23 39 27 
39, 

w tym po raz pierwszy - 3 

liczba konsultacji projektów 
uchwał/aktów prawa miejscowego 
przeprowadzonych z organizacjami 
pozarządowymi 

5 5 10 20 20 19 31 40 47 

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

      
8, w tym 3 

uwzględnione 
23, w tym 5 

uwzględnionych 

30, w tym 10 
uwzględnionych  

i częściowo uwzględnionych 

ilość wniosków o inicjatywę lokalną - 
ogółem i rozpatrzonych pozytywnie   

35 / 4 35 / 4 26 / 10 35 / 26 45 / 29 87 / 65 128 / 77 

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

     

stowarzyszenia  
- 27 

nowych/1032, 
fundacje - 40 

nowych / 301, 
stowarzyszenia 

zwykłe - 12 
nowych / 98 

razem 1633/ nowe 
109, w tym: 

stowarzyszenia  - 34 
nowych/851, 

fundacje - 53 nowych 
/ 350, stowarzyszenia 
zwykłe - 10 nowych / 
102, kluby sportowe 
KRS - 3 nowe/183, KS 
- 6 nowych / 76, UKS 

- 3 nowych/71 

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 

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

18 808 922    21 147 380 20 521 480 24 398 805 27 501 762 28 964 025,22 34 713 505,17 36 519 999,56 39 427 810,37 

w tym jako % budżetu miasta Katowice 
(wskaźnik od 2016 roku)       

%29,1 %29,1 2% 

wysokość kwot udzielonych dotacji w 
poszczególnych obszarach 
zadaniowych 

6 374 328,98    9 528 698,28    10 467 692,75    11 893 504,68    15 717 288,86    15 427 753,47    20 242 471,01    28 693 128,33       33 701 228,59 zł  

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

    1 365 354,70         1 909 956,73        3 258 319,38         2 678 108,89         2 615 841,41         2 553 315,86             2 565 007,89             6 062 461,44           9 619 242,92 zł  

wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej 

         768 025,35           822 756,00         1 498 089,00             4 389 569,77             4 554 443,17           4 733 289,30 zł  

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa 

                  379 339,20                 372 579,17               373 486,14 zł  

Id: A993050F-F520-4A88-9DE3-B7FD3AA94F14. Podpisany Strona 35



 

 

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

          107 573,74         1 236 787,61         1 761 931,93             1 931 201,50             2 253 261,80               674 759,14 zł  

ochrona i promocja zdrowia        669 941,47           724 709,00              69 999,42              60 000,00            109 939,17           109 535,59                 110 000,00                 109 789,46               146 000,00 zł  

przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym 

        939 641,00         1 924 538,00        1 921 483,83         2 032 905,00                 247 946,00                 320 576,00               551 023,01 zł  

działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

       516 336,00            581 077,98           676 818,93            826 181,21            825 640,16        1 144 327,46             1 185 256,89             1 424 039,78           1 628 451,03 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 

        470 801,75           577 586,24           911 634,74         1 073 957,90         1 027 901,75             1 042 865,42             1 099 534,83           1 160 818,43 zł  

kultura fizyczna, sport, turystyka i 
rekreacja 

   3 717 321,48        5 737 664,37        4 653 907,09        4 355 202,63         6 855 612,29         4 932 868,15             7 693 889,96          11 837 355,47        14 073 696,37 zł  

ekologia i ochrona środowiska           54 327,36              49 838,00             49 045,41               58 333,28                    69 981,02                    84 155,00               119 622,23 zł  

promocja i organizacja wolontariatu          49 770,33             45 538,40             70 565,28              34 964,74              34 827,92              46 160,00                    54 142,63                    39 972,12                  62 499,56 zł  

aktywizacja społeczności lokalnych i 
promocja społeczeństwa 
obywatelskiego oraz świadomości 
prawnej obywateli 

         55 605,00             58 950,05          166 528,05           177 437,38            171 397,16           123 859,45                 110 118,20                 104 232,22               128 013,46 zł  

edukacja, oświata i wychowanie                      97 262,90                    89 895,87                  83 762,00 zł  

prowadzenie centrum organizacji 
pozarządowych 

               78 202,00                 262 880,00                 252 145,00               252 145,00 zł  

działalność charytatywna                40 000,00                    58 000,00                    50 000,00                  50 000,00 zł  

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

               20 324,00                    45 009,63                    38 687,00                  44 420,00 zł  

liczba organizacji pozarządowych 
realizujących zadania publiczne 
w oparciu o dotacje 

146 211 250 266 240 292 272 278 279 

liczba umów zawartych w formie 
wsparcia na realizację zadania 
publicznego - konkursowe 

142 217 296 335 333 356 409 378 358 

liczba umów zawartych w formie 
powierzania na realizację zadania 
publicznego - konkursowe 

10 10 7 6 5 4 18 27 37 

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

      
116 80 76 

liczba przedsięwzięć objętych 
patronatem Prezydenta  

86 103 82 97 84 65 125 143 98 
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liczba udzielonych rekomendacji 
organizacjom pozarządowym  

30 40 26 26 25 20 19 19 23 

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

27 26 26 34 31 31 13 31 33 

liczba wniosków rozpatrzona 
pozytywnie w danym roku 

10 17 8 14 11 15 9 17 13 

liczba wniosków rozpatrzona 
negatywnie w danym roku 

4 1 1 3 1 3 5 6 8 

wysokość środków wydatkowanych w 
trybie tzw. małych grantów (wskaźnik 
od 2017 roku) 

       
618 394,92 zł 771 654,91 zł 

liczba umów zawartych w trybie tzw. 
małych grantów  

13 56 84 113 128 125 120 127 160 

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

5 20 15 40 41 18 19 38 21 

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:  

70 022 118 791 154 768 205 242 45 534 76 494 929 737 188 770 282 223 

Wydział Polityki Społecznej 
       

39 667 57 828 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
       

3 186 2 467 

Wydział Kultury 
       

90 682 179 444 

Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja 
Kultury im. Krystyny Bochenek        

30 000 30 689 

Wydział Edukacji i Sportu 
       

21 307 8 341 

Wydział Kształtowania Środowiska 
       

3 928 3 454 

 

Z uwagi na niepełne dane w niektórych pozycjach informacje ujęte w tabeli nie do końca odzwierciedlają dane rzeczywiste – większość danych wynika z treści 
sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe z realizacji zawartych umów dotacji, takich danych nie zawierają sprawozdania z realizacji umów 
zawartych w trybie zamówień publicznych 
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VII. ZAKOŃCZENIE  

 
1. LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W KATOWICACH. 

Według rejestrów prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Edukacji i Sportu liczba 
organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Katowicach na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiła 1660, w tym: 

 

Dane na dzień 31.12.2018 Liczba ogółem w tym organizacje nowe - 
zarejestrowane w 2018 

stowarzyszenia 847 34 

fundacje 398 36 

stowarzyszenia zwykłe 59 18 

Uczniowskie Kluby Sportowe 72 2 

Kluby sportowe 73 3 

Kluby sportowe KRS 178 2 

Związki sportowe 31 0 

Kluby sportowe – spółki, nie 
działające w celu osiągniecia 
zysku 

2 0 

Razem 1660 95 

 
W ogólnej liczbie zarejestrowanych organizacji w Katowicach wiele spośród nich nie jest już aktywnych czy 
brakuje informacji odnośnie ich działalności, jednocześnie zarząd organizacji nie dopełnił 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.  

 
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA ANKIETOWEGO WŚRÓD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. 
 
W okresie od 04.01.2019 r. do 04.02.2019 r. biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 
przeprowadziło badanie ankietowe wśród organizacji pozarządowych. Badanie ankietowe miało charakter 
anonimowy. 
 
Celem badania było zdiagnozowanie opinii organizacji pozarządowych w zakresie: 
- oceny jakości współpracy z samorządem w okresie ostatnich 12 miesięcy; 
- identyfikacji barier, które utrudniają rozwój relacji na linii organizacje pozarządowe - samorząd. 
 
W wyżej wymienionym okresie jedynie 19 organizacji pozarządowych wypełniło ankietę, a jej wyniki 
zaprezentowano Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji 
na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019r. Podczas prezentacji wyników badań ustalono, że z uwagi 
na niemiarodajny wynik, wyniki ankiety nie zostaną zaprezentowane w treści niniejszego sprawozdania. 
  
 
3. PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

W 2018 ROKU. 
 

Realizatorzy „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok” 
kontynuowali współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego poprzez zlecanie im zadań publicznych oraz w ramach współpracy pozafinansowej.  
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Jak wynika z danych sprawozdania, aktywność organizacji jest widoczna w wielu sferach pożytku 
publicznego, a realizacja zlecanych im zadań wpływa zarówno na poprawę warunków życia mieszkańców 
Katowic, jak i na rozwój naszego miasta. 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, ochrony środowiska i zwierząt. Szereg wydarzeń ma też charakter akcyjny, a jednocześnie 
cykliczny, co powoduje coraz większy udział mieszkańców w tych wydarzeniach. Aktywność organizacji 
niejednokrotnie przejawia się poprzez pracę społeczną jej członków i  wolontariuszy.  

Ważnym ośrodkiem wsparcia instytucjonalnego i merytorycznego dla innych organizacji 
pozarządowych – nowo powstałych i istniejących - jest Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych 
uruchomione w 2016 roku w dwóch lokalizacjach przy ul. Młyńskiej 5 i ul. Kopernika 14 w Katowicach. 
Dotychczasowa działalność Centrum jest wysoko oceniana przez inne organizacje i aktywnych mieszkańców 
naszego miasta korzystających z usług oferowanych przez COP lub z dostępnej tam przestrzeni wraz 
z wyposażeniem.  
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