
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

13

Wydział Polityki 

Społecznej / MOPS 

Katowice

 Klub Aktywnego 

Seniora „Maroko – 

Kleofas"

styczeń- 

listopad 2022
Cecylia Pietrzyk

Katowice, 

dzielnica Załęże

RJP nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia

Wsparcie grupy seniorów 

poprzez dofinansowanie 

specjalistycznych 

warsztatów, wydarzeń 

kulturalnych i wyjazdów 

turystycznych.

20 285,00 zł 80h/ 2 os. 0 zł

2 800 zł,                                     

zasoby rzeczowe: 

pomieszczenie: świetlica z 

zapleczem opłacana przez 

seniorów 800 zł, urządzenia 

biurowe 2 000zł.          

NIE N 0 zł 42

Inicjatywa nie osiągnęła 

minimum 51 punktów 

wymaganych do przyznania 

oceny pozytywnej i dalszego 

procedowania

42
Wydział Edukacji i 

Sportu 

Z Jasiem i Małgosią 

w zielone gramy 

czyli ekologiczne 

obchody Dnia 

Dziecka

30.05.2022 - 

01.06.2022 r.  
Agnieszka Wilk 

MP nr 34 w 

Katowicach 

RJP nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia 

Impreza o charakterze 

rodzinnym 

wzmacniających więzi 

rodzinne, mająca na celu 

wzmocnienie poczucia 

konieczności dbania o 

nasze środowisko oraz 

integracje ze 

środowiskiem lokalnym. 

8 250,00 zł

6 150, 00 zł (52 

osoby - 267 

godzin)  

0,00 zł

72 100,00 zł (Namioty 4 szt. - 

1000 zł, sprzęt sportowy - 

3000 zł, pomoce plastyczne - 

500 zł, ekrany interaktywne 6 

szt. - 60 000 zł, urządzenie do 

robienia waty - 700 zł, 

trampolina - 500 zł, sprzęt 

nagłaśniający - 6000 zł, 

zaplecze gastronomiczne - 200 

zł, zaplecze sanitarne 200 zł)

TAK / pozytywna P 4 000 zł 63

54
Wydział Edukacji i 

Sportu

Małe żagle w 

wielkim mieście

marzec-listopad 

2022
Agnieszka Idczak

32 Harcerska 

Drużyna Wodna 

im. hm. Pawła 

Krawczyka w 

Katowicach, ul. 

Piastów 17

RJP nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia

Inicjatywa ma na celu 

organizację szkoleń i zajęć 

żeglarskich, spływów dla 

dzieci i młodzieży.

58 000,00 zł

300 godzin, 5 

osób do 

koordynacji 

działań, promocji, 

szkolenia i 

organizacji zajęć, 

spływów. Kwota: 

5550,00 zł

1 500,00 zł

kamizelki asekuracyjne, sprzęt 

asekuracyjny, wiosła, łódź 

wiosłowa-asekuracyjna, 

laptop, rzutnik, tablica, drobny 

osprzęt żeglarski do szkolenia. 

Kwota: 10 100,00 zł

TAK/pozytywna P 31 500 zł 54

55
Wydział Edukacji i 

Sportu

Wiosłujemy na 

Maroko

marzec-listopad 

2022

Agata Keyha 

Katowice

Harcerska Stanica 

Wodna "Maroko", 

ul. Piastów 17

RJP nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia

Inicjatywa ma na celu 

organizację szkoleń i zajęć 

żeglarskich, spływów dla 

dzieci i młodzieży.

19 130,00 zł

480 godzin, 3 

osoby do 

koordynacji 

działań 

instruktorów, 

promocji, 

przygotowania i 

przeprowadzenia 

szkoleń i zajęć

1 000,00 zł

łódź typu kanadyjka, typu 

czółno, przyczepa 

podłodziowa, wiosła, kamizelki 

asekuracyjne. Kwota: 23 

100,00 zł

TAK/pozytywna P 13 490 zł 53

147
KUL/ MDK 

Koszutka

Obchody Dnia 

Osiedla Tysiąclecia 

2022 - festyn

11VI2022 Jacek Pytel Zespół Szkół nr 3
RJP nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia
festyn 47 000,00 zł 750 h - 18.750 zł 0,00 zł

scena MDK, laptop, aparat - 

7.100 zł
TAK - pozytywna P 10 000 zł 55

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


