
TABELA 3

wkład Miasta 

Katowice
wkład wnioskodawcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Wydział 

Budynków i 

Dróg

Bezpieczne Zarzecze – 

sygnalizacja świetlna z 

przyciskiem „na żądanie” 

dla pieszych i przejazdu 

rowerowego

2021 r.  Maria Cz.

przejście dla pieszych w 

ciągu ul. Grota-Roweckiego 

w rejonie skrzyżowania z ul. 

Szarotek

wykonanie sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych wraz z 

wykonaniem odpowiedniego 

oznakowania wymaganego 

przepisami ustawy prawo o ruchu 

drogowym oraz robotami 

towarzyszącymi

295 000,00

140 roboczogodzin prac 

społecznych wycenionych 

przez Wnioskodawców na 

kwotę 2800 zł

brak możliwości 

uczestnictwa mieszkańców 

w realizacji – zadanie nie 

ma charakteru inicjatywy 

lokalnej

2
Wydział Edukacji 

i Sportu

Program propagowania 

aktywności fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży dzielnicy 

Bogucice oraz dzielnic 

ościennych - wyciągamy 

dzieci z bram

2021 r. Sebastian T.
Kompleks Sportowy Na 

Wulcu

Organizacja zajęć dla dzieci i 

młodzieży z boksu, piłki nożnej, 

koszykówki, siatkówki.

26 298,00

Posiadane zasoby rzeczowe: 

piłki nożne, rękawice 

bokserskie junior i senior, 

piłki do koszykówki 

wycenione na 730 zł. Praca 

społeczna 8 razy w tygodniu 

przez 10 miesięcy, oraz 9h 

spotkań grupy inicjatywnej 

wyceniona na 22 553 zł.

wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 pkt 

3
Wydział Edukacji 

i Sportu

Aktywni z zielonym 

Załężem

marzec-wrzesień 

2021
Joanna J.

Dzielnica Załęże w 

Katowicach

Zorganizowanie wydarzeń pn. 

Zielony skwer Tokarska, Zielone 

Załęże na Kole oraz II bieg Zielone 

Załęże. Wnioskodawca pragnął 

zorganizować 5 rajdów 

rowerowych, akcję "sprzątanie 

skweru" przy ul. Tokarskiej oraz bieg 

po Załężu.

20 750,00

Posiadane zasoby rzeczowe: 

aparat fotograficzny, telefon 

komórkowy, laptop, 

nagłośnienie, grill, namiot z 

krzesłami i stołem, taśmy do 

medali, narzędzia 

ogrodnicze wycenione na 10 

600 zł. Praca społeczna 545 

godzin 15 wolontariuszy 

oraz osób tworzących grupę 

inicjatywną wyceniona na 

10 900 zł.

wniosek nie uzyskał 

akceptacji na poziomie 

Zakładu Zieleni Miejskiej w 

części 1; a także nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

punktów

4
Wydział Edukacji 

i Sportu

Kołem po Zarzeczu i okolicy- 

rajd rowerowy dla 

mieszkańców dzielnicy 

Zarzecze

maj i wrzesień 

2021
Sylwia B.

Dzielnica Zarzecze, MDK 

Południe Zarzecze, tarasy 

rowerowe/spacerowe 

Zarzecza

Organizacja dwóch edycji rajdów 

rowerowych o dł. 15 km przez 

najciekawsze miejsca południowych 

dzielnic Katowic.

1 700,00

Posiadane zasoby rzeczowe: 

dostęp do infrastruktury 

MDK Południe w Zarzeczu. 

Praca społeczna w ilości 36 

godzin wyceniona na 1 450 

zł

wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 pkt 

Miejsce wykonywania 

inicjatywy

Zakres rzeczowy inicjatywy (krótki 

opis)

Planowane koszty realizacji inicjatywy
Uzasadnienie 

negatywnego rozpatrzenia 

wniosku

Inicjatywy lokalne na 2021 rok rozpatrzone negatywnie na etapie oceny

II. Wnioski rozpatrzone negatywnie

Lp.

Komórka 

organizacyjna / 

jednostka 

organizacyjna

Nazwa i opis inicjatywy
Termin realizacji 

inicjatywy

 Informacje o 

wnioskodawcy 



5
Wydział Edukacji 

i Sportu
Murckowski Bieg Żubra

sierpień-

październik 2021
Piotr Ł. Teren RJP 18 Murcki

Organizacja biegów i marszów 

nordic walking przy jednoczesnym 

promowaniu historycznej dzielnicy 

Murcki.

5 800,00

Posiadane zasoby rzeczowe: 

nagłośnienie, grill i 

akcesoria,laptop, laminarka, 

przybory biurowe, dron z 

kamerą wycenione na 8 900 

zł. Praca społeczno w ilości 

195 godzin 15 wolontariuszy 

oraz grupy inicjatywnej 

wyceniona na 7 500 zł.

wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 pkt 

6
Wydział Edukacji 

i Sportu

Wielki Rodzinny Dzień 

Dziecka w Miejskim 

Przedszkolu nr 62 ,,Sport i 

zabawa to zgrany duet"

czerwiec 2021 r. Ewa L. Miejskie Przedszkole nr 62
organizacja rodzinnego, sportowego 

Dnia Dziecka
12 100,00

wkład osobowy: praca 

społeczna w wymiarze 500 

godzin o szacunkowej 

wartości 8500 zł, wkład 

rzeczowy: grill, sprzęt audio, 

dekoracje ogrodu, materiały 

do zajęć plastycznych o 

wartości 3900 zł, wkład 

finansowy:1000 zł.

wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 pkt 

7
Wydział Edukacji 

i Sportu

Zbiornik na deszczówkę dla 

Szkoły Podstawowej nr 61 

Specjalnej w Katowicach

styczeń-czerwiec 

2021 r.

Rada Rodziców 

Szkoły 

Podstawowej 

nr 61 Specjalnej

Szkoła Podstawowa nr 61 

Specjalna
zakup zbiorników na deszczówkę 3 400,00

wkład osobowy: praca 

społeczna w wymiarze 55 

godzino szacunkowej 

wartości 1100 zł.,

Błąd formalny - rada 

rodziców nie jest 

podmiotem uprawnionym; 

Wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 pkt

8
Wydział Edukacji 

i Sportu

100 -lecie Powstań Śląskich 

w Szopienicach - śladami 

Wojciecha Korfantego

28 kwietnia-3 

maja 2021 r.
Agnieszka Sz.

Szkoła Podstawowa nr 44 im. 

Marii Curie-Skłodowskiej w 

Katowicach

organizacja gry miejskiej dla 

mieszkańców dzielnicy, z okazji 

obchodów 100-lecia Powstań 

Śląskich

17 500,00

wkład osobowy: 230 godzin 

prac społecznych o 

szacunkowej wartości 7 800 

zł., wkład rzeczowy, aparat 

fotograficzny o szacunkowej 

wartości 350 zł. środki 

finansowe: 300 zł.

wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 pkt 

9
Wydział Edukacji 

i Sportu

Rowerowy Rajd Pamięci – 

Trzecia Edycja

Wrzesień-

październik 2021 

r.

Jarosław K.

X Liceum Ogólnokształcące 

im. I.J. Paderewskiego w 

Katowicach

cykliczny rajd rowerowy dla 

mieszkańców Zawodzia, 

upamiętniający ważne wydarzenia 

historyczne Miasta

1 150,00

wkład osobowy: 31 godzin 

prac społecznych o 

szacunkowej wartości 

2850,00 zł.

wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 pkt 

10
Wydział Edukacji 

i Sportu

Dziś Aktywny Przedszkolak- 

Jutro Odpowiedzialny 

Dorosły

luty-grudzień 

2021 r.
Andrzej S.

Miejskie Przedszkole nr 13 w 

Katowicach

realizacja projektów edukacyjnych z 

obszaru ekologii, regionalizmu oraz 

kultury i sztuki

16 850,00

wkład osobowy: 350 godzin 

prac społecznych o 

szacunkowej wartości 10 

500 zł.,

wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 pkt 

11
Wydział Edukacji 

i Sportu

Gablota wystawienniczo-

informacyjna

1 kwietnia-30 

czerwca 2021 r.
Agnieszka D.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 4 w Katowicach

instalacja gabloty wystawienniczo-

informacyjnej przy ogrodzeniu na 

terenie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 4 w Katowicach, 

w celu prezentacji informacji dot. 

historii dzielnicy i Szkoły.

6 154,00
wkład osobowy: 25 godzin 

prac społecznych

wniosek nie uzyskał 

akceptacji na poziomie 

Wydziału, a także nie 

uzyskał minimalnej liczby 

punktów, niezbędnych do 

dalszego procedowania.



12
Wydział Edukacji 

i Sportu

Kulturalna Ptasia Budka na 

Ptasim Osiedlu

1 lutego-30 

listopada 2021 r.
Joanna S.

Szkoła Podstawowa nr 65 im. 

G. Morcinka w Katowicach

Projekt polegający na organizacji 

warsztatów ekologicznych, 

plastycznych, teatralnych, 

storytellingowych oraz koncertów 

edukacyjnych. Projekt jest 

komplementarny z inicjatywą pn. 

Edukacyjna Ptasia Budka

6 779,00

wkład osobowy: 110 godzin 

prac społecznych o 

szacunkowej wartości 5325 

zł,

wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 pkt 

13
Wydział Edukacji 

i Sportu

Festyn Szkolno-

Przedszkolny ,,Baw się 

razem z nami"

1 marca 2021 - 

4 czerwca 2021
Agnieszka D.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 4 w Katowicach
organizacja festynu  6 264,00

wkład osobowy: praca 

społeczna w wymiarze 497 

godzin o szacunkowej 

wartości 8540 zł

wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 pkt 

14

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Lampy solarne 

poprawiające 

bezpieczeństwo na ROD 

„Oaza” 

nieokreślony Michał L. ROD „Oaza” Katowice Zakup i montaż lamp solarnych 36 000,00

Brak wkładu rzeczowego, 

finansowego, prac 

społecznych  – 0 zł

wniosek został odrzucony 

ze względów formalnych

15

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Rewitalizacja terenu na ul. 

Wrębowej
III – VI 2021 r. Przemysław P. ul. Wrębowa Katowice

uporządkowanie terenu za garażami 

ze śmieci, wycięcie samosiejek
4 000,00

zasoby rzeczowe (1400 zł), 

środki pieniężne (50 zł), 

praca społeczna (400 zł)

wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 

punktów

16

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska / 

Zakład Zieleni 

Miejskiej

Zielona Flanca- nasza 

sadzonka w Dzielnicy
do końca 2021 r Beata B.

Teren przy       ul. Zaopusta - 

zabytkowy skwer

budowa drewnianego kwietnika i 

obsadzenie go roślinami ozdobnymi.
17 000,00

330 h prac społecznych, 

300,00 zł wkład pieniężny z 

własnych środków.

Dodatkowy koszt 

projektu,wysoki koszt 

wykonania, utrzymania i 

konserwacji 

niewspółmierny do 

trwałości. Duże 

prawdopodobieństwo 

dewastacji - wymagało by 

to dodatkowego 

ogrodzenia, które 

wygenerowało by 

dodatkowe nakłady 

pieniężne.

17

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska / 

Zakład Zieleni 

Miejskiej

Plac zabaw na Glanc
marzec-czerwiec 

2021 r
Przemysław P.

Miejska działka (8/13 k.m.1)     

w dzielnicy Załęska Hałda

Zakup i montaż palisady do 

piaskownicy, zakup i rozścielenie 

zrąbków drzewnych.

8 430,00

17 h prac społecznych 

posiadany sprzęt 305,00 zł 

własne środki pieniężne 50 

zł.

wniosek nie uzyskał 

minimalnej liczby 51 pkt 

18

Wydział 

Kultury/MDK 

"Południe"

Teatralna Kostuchna 

kwiecień -maj, 

październik - 

listopad 2021 r.

Marcel W.
Miejski Dom Kultury 

"Południe" w Kostuchnie

prezentacja przedstawień 

teatralnych dla dzieci i dorosłych 
23 200,00 15 000,00 zł

wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

19

Wydział 

Kultury/MDK 

"Koszutka"

Historyjki na dobranoc
kwiecień - 

wrzesień 2021
Gabriela Ś.

MDK "Koszutka", 

ul.Grażyńskiego 47

projket skierowany dla dzieci- 

edukacja teatralna, spektakle 

teatrlne i konkurs

14 500, 00 8 000,00 zł
wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

20

Wydział 

Kultury/MDK 

"Koszutka"

Świat się śmieje
marzec - listopad 

2021
Monika K.

MDK "Koszutka", 

ul.Grażyńskiego 47

stworzenie sceny kabaretowej na 

Koszutce - w tym organizacje kilku 

bezpłatnych występów 

kabaretowych

35 000, 00 zł 10 000,00 zł
wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.



21

Wydział 

Kultury/MDK 

"Koszutka"

Cykliczne koncerty na 

Koszutce 2021 - 

kontynuacja - 

marzec - 

grudzień 2021 r.
Bogusław B.

sala koncertowa MDK 

"Koszutka", ul.Grażyńskiego 

47, Kościół pw.NSPJ,                  

ul. Misjonarzy Oblatów 

 organizacja koncertów muzyki 

poważnej w MDK "Koszutka" oraz w 

kościele

45 360,00 20 000,00 zł
Wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

22

Wydział 

Kultury/MDK 

"Bogucice-

Zawodzie"

Kontynuacja tradycji 

koncertowej w kosciele pw. 

Opatrznosci Bożej w 

Katowicach 

28 marca 2021 Krystyna K.

kościół pw. Opatrznosci 

Bozej w Katowicach - 

Zawodziu

koncert muzyki barokowej w 

kosciele pw. Opatrznosci Bożej w 

Katowicach 

9 500,00 8 000,00 zł
wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

23

Wydział 

Kultury/MDK 

"Bogucice-

Zawodzie"

Bogucicka Fotoksiążka z 

Przepisami

marzec - 

październik 2021
Aleksandra N.

MDK "Bogucice-Zawodzie" - 

Dział Bogucice

inicjatywa poświęcona tematyce 

kulinarnej
9 050,00 5 000,00 zł

wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

24

Wydział 

Kultury/MDK 

"Bogucice-

Zawodzie"

Sztandart Pamiątkowy KWK 

Katowice - Ferdynand

kwiecień - maj 

2021
Marek S. MDK "Bogucice-Zawodzie" 

wniosek o ufundowanie sztandaru 

pamiątkowego KWK Katowice - 

Ferdynand

4 000,00 2 000,00 zł
wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

25
Wydział 

Kultury/MBP
Ciekawi ludzie są wśród nas 2021 r. Bożena W. Filia  12 MBP, ul. Witosa 18b

Spotkania autorskie, podróżnicze i 

prozdrowotne
4 800,00 4 800,00 zł

wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

26
Wydział 

Kultury/MBP
Zaczytana Koszutka 2021 r. Anna M.

Filia  11 MBP, ul. 

Grażyńskiego 47

Zakup nowości wydawniczych do 

filii MBP
25 000,00 8 000,00 zł

wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

27
Wydział 

Kultury/MBP

Książka to podstawa – 

Dofinansowanie zakupu 

nowości wydawniczych

2021 r. Bożena W. Filia  12 MBP, ul. Witosa 18b
Zakup nowości wydawniczych do 

filii MBP
7 500,00 7 500,00 zł

wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

28
Wydział 

Kultury/MBP

Rozczytaj się w komiksach - 

strefa komiksu w bibliotece 

na Młyńskiej

2021 r. Aleksandra G. Filia  13 MBP, ul. Młyńska 5

Stworzenie działu komiksu i ksiązki 

obrazkowej dla młodzieży i 

dorosłych w filii MBP

7 000,00 5 000,00 zł
wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

29

Wydział 

Kultury/MDK 

Południe

Mama i ja - klub aktywnej 

mamy

marzec - 

grudzień 2021 r.
Ewelina M.

MDK "Południe", Filia w 

Murckach
Zajęcia fitness dla matek z dziećmi 8 600,00 7 000,00 zł

wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

30
Wydział 

Kultury/KMO

50 lat ze Spodkiem. Jak to 

było? Mural o tym opowie

Styczeń – maj 

2021
Ewa P.

Przejście podziemne pod al. 

Korfantego, na wysokości 

ulic Morcinka i Olimpijskiej

Wykonanie muralu w przejściu 

podziemnym
20 000,00 20 000,00   

wniosek nie uzyskał 

dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki 

finansowe w rezerwie 

celowej

31

Wydział 

Kultury/MDK 

"Bogucice-

Zawodzie"

VI Dni Zawodzia - strefa dla 

juniora
4 września 2021 Janina K.

Ulica - teren przy MDK 

"Bogucice-Zawodzie",
 festyn dzielnicowy 9 500,00 9 500 zł

wniosek nie uzyskał 

dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki 

finansowe w rezerwie 

celowej

32

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego

Bezpieczni na wodzie z 10 

HDŻ - HarcPatrol Alarmowy
2021 r. Adam B.

Katowice - Dolina Pięciu 

Stawów - Morawa, Borki, 

Hubertusy

Inicjatywa ma na celu organizację i 

zakup sprzętu dla HarcPatrolu 

alarmowego: zakup łodzi 

motorowej z wyposażeniem, 

sprzętu medycznego, konserwacja i 

naprawa sprzętu nurkowego, 

szkolenie medyczne, szkolenie 

ratownicze

195 000,00

wszędołaz, sprzęt nurkowy 

(4 komplety) sprzęt 

medyczny (jeden komplet)

wniosek nie uzyskał 

wymaganej ilości pkt. - 

kwota 0 zł, + negatywna 

opinia RJP 15



33

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego

Integracja Ochotniczej 

Straży Pożarnej w 

Katowicach Kostuchnie z 

lokalną społecznością

1.05 - 

31.10.2021
Marek O. Katowice - Kostuchna

Organizacja dwóch imprez z okazji 

święta strażaków (maj) oraz V 

Strażacki Piknik Rodzinny z biegiem 

Fojermana (wrzesień). W 

programia: bieg na orientację, gry i 

zabawy dla dzieci, wystęy 

artystyczne, grochówka

17 000,00

sprzęt będący na 

wyposażeniu OSP 

Kostuchna, zaangażowanie 

wszystkich strażaków 

ochotników (70 osób)

wniosek nie osiągnął 

minimalnej liczby 51 pkt.

34

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego

Bezpieczny mieszkaniec we 

własnym mieszkaniu - akcja 

profilaktyczna NIE dla 

Czadu w Katowicach

III-X.2021 Agata B. Katowice

Inicjatywa polegająca na 

uświadomieniu mieszkańców jak 

groźny jest tlenek węgla i jak 

zachować się gdy podejrzewamy 

ulatnianie się czadu. W ramach 

inicjatywy zostanie zagubiony sprzęt 

dla OSP używany w czasie działań 

związanych z tlenkiem węgla 

(aparaty powietrzne, wentylator 

oddymiający)

39 000,00

Strażacy OSP podczas 

działań profilaktycznych 

oraz sprzęt audio wideo, 

projektor multimedialny, 

laptop, przygotowanie 

ulotek oraz spotu 

prewencyjnego

wniosek nie uzyskał 

dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki 

finansowe w rezerwie 

celowej

35

Biuro 

Konserwatora 

Zabytków

Remont zabytkowej 

kapliczki z 1893 roku

01.01.2021 - 

31.12.2021
Grzegorz Ł.

Katowice - Dąb ul. 

Dębowa/Źródlana, działka 

geodezyjna nr 167/1

Prace remontowe zabytkowej 

kapliczki
100 000,00

wkład rzeczowy: 5.500 zł 

(aparat fotograficzny, środki 

czystości, narzędzia), wkład 

pracy: 1.050 zł (5 os. 105 

godz.), wkład finansowy: 

2.000 zł

formalne odrzucenie 

wniosku


