
osobowy (ile 

godzin, ile osób, 

wycena w zł)

finansowy (w 

zł)
rzeczowy (co + wycena w zł)

Zaopiniowa

no 

pozytywnie 

P/ 

negatywnie 

N

 Kwota 

proponowana przez 

Komisję 

Liczba 

przyznanych 

punktów

Uzasadnienie w przypadku 

negatywnego rozstrzygnięcia

29
Wydział Edukacji i 

Sportu 

"EKO CZWÓRKA 

SIEJE ŁĄKI"

marzec - 

listopad 2022 r. 

Magdalena 

Stumpf

ZSP nr 9 w 

Katowicach 

RJP nr 4 Osiedle 

Paderewskiego - 

Muchowiec 

Stworzenie na terenie 

szkoły łąki na której dzieci 

będą mogły uczyć się 

planowania i 

odpowiedzialności oraz 

uczestniczyć w żywych 

lekcjach przyrody i 

ekologii. 

1 720,00 zł
475,00 zł (5 osób - 

25 godzin)
0

570,00 zł (taczka 2 szt. - 200 zł, 

szpadel 5 szt. - 200 zł, grabie 4 

szt. - 120 zł, kilof - 50 zł)

TAK / pozytywna P 1 000 zł 56

31
Wydział Edukacji i 

Sportu 

KOLOROWE 

DZIECIŃSTWO - 

pomalowane ścian 

Przedszkola 

Miejskiego nr 87 

artystycznymi 

rysunkami 

przedstawiającymi 

m.in. przyrodę, 

postaci z bajek

lipiec - sierpień 

2022 r.

Agnieszka 

Uciakiewicz

MP nr 87 w 

Katowicach 

RJP nr 4 Osiedle 

Paderewskiego - 

Muchowiec 

Dekoracja ścian 

przedszkola artystycznymi 

malunkami 

przedstawiającymi m.in.. 

Przyrodę, zwierzęta, 

postaci z bajek.

12 645,00 zł

4 080,00 zł (3 

osoby - 260 

godzin) 

1900

1370,00 zł (drabina 3 szt. - 900 

zł, folia ochronna 5 szt. - 50 zł, 

płyn do podłóg 8 szt. - 100 zł, 

taśma malarska 5 szt. 100 zł, 

gładź malarska - 50 zł, 

unigrunt - 50 zł, szpachle 5 szt. 

- 70 zł, pędzle 10 szt. - 50 zł) 

TAK / pozytywna P 8 000 zł 67

57
Wydział Edukacji i 

Sportu

SUPer Katowice- 

cykl szkoleń z 

pływania na desce 

SUP dla 

mieszkańców 

Katowic`

czerwiec- 

sierpień 2022

Przemysław 

Wieczorek 

Katowice

Katowice, Dolina 

Trzech Stawów, 

Staw Kajakowy, KS 

SUP Silesia

RJP nr 4 Osiedle 

Paderewskiego - 

Muchowiec

Inicjatywa ma na  celu 

organizację szkoleń z 

pływania na desce SUP z 

wiosłem dla dzieci i 

dorosłych. 

12 600,00 zł 92 h, 6 osób. 0,00 zł

deski SUP, wiosła SUP, 

kamizelki asekuracyjne. 

Kwota: 14 500,00 zł.

TAK / pozytywna N 0 zł 49

Inicjatywa nie osiągnęła 

minimum 51 punktów 

wymaganych do przyznania 

oceny pozytywnej i dalszego 

procedowania

76

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Łąka kwietna zamiast 

dzikiego parkingu
III – IV

Agnieszka 

Jastrzębska, 

Elżbieta 

Karadag, Michał 

Molka, 

Stanisław 

Iwanow

działka nr 64/2 ul. 

Równoległa – ul. 

Graniczna

RJP nr 4 Osiedle 

Paderewskiego - 

Muchowiec

zasianie łąki kwietnej, 

krzewów lub żywopłotu 
1 000,00 zł

32 h, 4 os. 

wycena łączna, 

1600 zł

0,00 zł

łopata 2 szt. – 120 zł, szpadel 2 

szt. – 120 zł, kilof 1 szt. – 100 

zł, grabie 2 szt. - 100 zł, 

konewka 1 szt. - 60 zł, łącznie 

500 zł

TAK / pozytywna N 0 zł 38

Inicjatywa nie osiągnęła 

minimum 51 punktów 

wymaganych do przyznania 

oceny pozytywnej i dalszego 

procedowania

134

KUL/ MDK 

Bogucice - 

Zawodzie

Budowanie 

wzajemnych relacji 

poprzez spotkania 

integracyjne w 

zakresie kultury, 

oświaty, edukacji 

oraz kultury 

fizycznej

III-XII 2022 Ilona Szewczyk
Osiedle 

Paderewskiego

RJP nr 4 Osiedle 

Paderewskiego - 

Muchowiec

Cykl imprez i szkoleń 30 000,00 zł
7040 h - 158.200 

zł
0,00 zł

sale w Osiedlowym Klubie 

rezonans - 19.800 zł
TAK - pozytywna P 8 000 zł 56

Informacja na temat wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zgłoszonych na 2022 rok wraz z decyzją o ich rozstrzygnięciu

Opinia Rady 

Jednostki 

Pomocniczej 

(TAK/NIE, 

pozytywna/ 

negatywna)

Propozycja Komisji ds. Inicjatyw lokalnych

wkład Miasta 

Katowice 

zaproponowany 

przez 

wnioskodawcę

wkład własny wnioskodawcy

Lp.
Opis inicjatywy 

(skrócony)

Przewidywane koszty realizacji inicjatywy

Komórka 

organizacyjna / 

jednostka 

organizacyjna

Nazwa inicjatywy

Termin 

realizacji 

inicjatywy

 Informacje o 

wnioskodawcy 

Miejsce 

wykonywania 

inicjatywy

Nazwa Jednostki 

Pomocniczej, na 

terenie której 

będzie 

wykonywana 

inicjatywa lokalna


