
Nazwa zadania Plan na 2018 r.
Wykonanie na dzień 

30.09.2018 r.
Uwagi

Wydział Polityki Społecznej 201 669,44 160 384,68

Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania 0,00   0,00   
UWAGA: w październiku nastąpi 

zwiększenie planu o dodatkowe 

środki w wysokości: 60 000,00 zł.

Prowadzenie pracy socjalnej 0,00   0,00   

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 0,00   0,00   

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 0,00   0,00   

Edukacja prawna społeczeństwa 0,00   0,00   

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 0,00   0,00   

Wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia 

uczestnictwa w życiu społecznym seniorów
15 000,00   12 000,00   

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki promocji zdrowia 

mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej 

z nim jakości życia mieszkańców Katowic

0,00   0,00   

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 6 200,00 6 000,00

Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 

przewlekle chorych poprzez integrację z otoczeniem i 

aktywizację społeczną

93 500,00 74 582,00

Uznano celowość dwóch zadań na 

łączną kwotę 12 000,00 zł.

UWAGA: w październiku nastąpi 

zwiększenie planu o dodatkowe 

środki w wysokości: 69 578,00 zł.

Promocja i organizacja wolontariatu 7 540,44 7 500,00
UWAGA: w październiku nastąpi 

zwiększenie planu o dodatkowe 

środki w wysokości: 15 000,00 zł.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności  

lokalnych
54 415,00 48 582,68

Uznano celowość dwóch zadań na 

łączną kwotę 5 829,00 zł.

UWAGA: w październiku nastąpi 

zwiększenie planu o dodatkowe 

środki w wysokości 20 519,00 zł.
Działalność charytatywna 0,00 0,00

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka
25 014,00 11 720,00

Wydział Kultury 151 650,00 151 590,27

Edukacja kulturalna

Lato w mieście, festyny środowiskowe

Promocja kulturalna miasta

Incjatywy kulturalne

Edukacja regionalna

realizacja programu "Miasto Ogrodów"* brak informacji brak informacji

* dotyczy mikro grantów Miasta 

Ogrodów - tryb przyznawania w 

poniższym linku 

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

o/dotacje/mikrogranty 

Wydział Edukacji i Sportu 110 000,00 94 710,00

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,

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie 

zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, 

sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności 

przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

0,00 0,00

Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do 

poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz 

przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej 

uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadgimnazjalnych

0,00 0,00

prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i 

osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów
0,00 0,00

Wydział Kształtowania Środowiska 150 000,00 117 175,50

ŁĄCZNIE 613 319,44 523 860,45

Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Ochrona praw 

zwierząt
20 000,00

Edukacja ekologiczna. Współdziałanie w realizacji ekorozwoju i 

zrównoważonego rozwoju
130 000,00

110 000,00   

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH W TRYBIE TZW. "MAŁYCH GRANTÓW" W RAMACH PRIORYTETOWYCH ZADAŃ 

PUBLICZNYCH OKREŚLONYCH W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA DZIEŃ 30.09.2018R. 

151 650,00 151 590,27

97 175,50

94 710,00   

20 000,00


