
Nazwa zadania Plan na dzień 01.01.2021 Uwagi

Wydział Polityki Społecznej 65 713,00

Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania 0,00 zł

Prowadzenie pracy socjalnej 0,00 zł

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 0,00 zł

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego
0,00 zł

Edukacja prawna społeczeństwa 0,00 zł

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 0,00 zł

Wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia 

uczestnictwa w życiu społecznym seniorów
0,00 zł

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki promocji zdrowia 

mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej 

z nim jakości życia mieszkańców Katowic

20 000,00 zł

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 30 713,00 zł

Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 

przewlekle chorych poprzez integrację z otoczeniem i 

aktywizację społeczną

0,00 zł

Promocja i organizacja wolontariatu 0,00 zł

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności  

lokalnych
10 000,00 zł

Działalność charytatywna 0,00 zł

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka
5 000,00 zł

Wydział Kultury 100 000,00

Edukacja kulturalna

Lato w mieście, festyny środowiskowe

Promocja kulturalna miasta

Incjatywy kulturalne

Edukacja regionalna

realizacja programu "Miasto Ogrodów"* 0,00

Ze względu na brak budżetu 

jakiekolwiek plany oraz działania 

zostały wstrzymane do odwołania 

- dotyczy mikro grantów Miasta 

Ogrodów - tryb przyznawania w 

poniższym linku 

http://www.katowice.eu/ngo/ngo

/dotacje/mikrogranty 

Wydział Edukacji i Sportu 50 000,00

Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki,

Organizacja imprez sportowych i turystycznych,

Prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w 

formie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

Wspieranie, w tym finansowe, rozwoju sportu,

Organizacja akcji promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz

czynny wypoczynek w tym Akcja Zima i Akcja Lato,

Wspieranie, w tym finansowe upowszechniania 

niekomercyjnych form turystyki i krajoznawstwa,

Wydział Kształtowania Środowiska 50 000,00

Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Ochrona praw 

zwierząt
0,00

ŁĄCZNIE 265 713,00

50 000,00   

Edukacja ekologiczna. Współdziałanie w realizacji ekorozwoju i 

zrównoważonego rozwoju
50 000,00

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW ZAPLANOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W TRYBIE TZW. "MAŁYCH 

GRANTÓW" W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 R.

100 000,00


