
osobowy (ile 

godzin, ile osób, 

wycena w zł)

finansowy (w 

zł)
rzeczowy (wykaz + wycena w zł)

Zaopiniowano 

pozytywnie P/ 

negatywnie N

 Kwota 

proponowana przez 

Komisję 

Liczba 

przyznanych 

punktów

Uzasadnienie w przypadku negatywnego 

rozstrzygnięcia

26
Wydział Edukacji 

i Sportu

Festyn rodzinny 

„Powitanie lata 

przez 

Przedszkolaka”

02.06.2023 r. Dorota Guła 
ZSP nr 3 (MP                  

nr 38)

RD nr 14 Dąbrówka 

Mała

Festyn rodzinny w ogrodzie MP 

nr 38.
5 450,00 zł

110h/13 

os./2167zł
0 zł

6000 zł - Sprzęt 

nagłośnieniowy(700zł), maszyna do 

robienia waty cukrowej (1300zł), 

maszyna do robienia 

popcornu(1250zł), aparat 

fotograficzny(1500zł), materiały do 

zabezpieczenia terenu 

maratonu(50zł), materiały plastyczne 

(300zł), sprzęt sportowy(200zł), 

naczynia jednorazowe worki na 

śmieci(700zł) 

NIE – brak opinii 

RD
Pozytywnie 4 000,00 zł 51

153

Wydział Kultury / 

MDK Szopienice-

Giszowiec

„VI Dni Dąbrówki 

Małej”. Organizacja 

Festynu 

Środowiskowego

wrzesień 2023 r. Beata Mitko

dzielnica miasta 

Katowice – 

Dąbrówka Mała

RD nr 14 Dąbrówka 

Mała

kilkudniowa, cykliczna impreza 

plenerowa; koncerty wokalno-

instrumentalne, zabawa, gry i 

konkursy dla dzieci, animacje 

kuglarskie, loteria

37 500,00 zł

254 godz. 

36 osób

5 588 zł

0 zł

grill, stoły i krzesła, maszyny do waty 

cukrowej i popcornu, przyrządy do 

zabaw i gier plenerowych, laminarka, 

namiot

7 600 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 7 000,00 zł 61

154

Wydział Kultury/ 

MDK Szopienice-

Giszowiec

„Kawiarenka 

Seniora” – 

organizacja udziału 

seniorów w 

różnorodnych 

wydarzeniach 

kulturalnych (teatr, 

filharmonia, kino, 

wycieczki i 

spotkania 

integracyjne)

marzec – 

listopad 2023 r.
Beata Mitko

teren miasta 

Katowice

RD nr 14 Dąbrówka 

Mała

umożliwienie uczestnictwa 

Seniorów w wydarzeniach 

kulturalnych – zakup biletów 

wstępu na wydarzenia, 

organizacja 2 wycieczek 

plenerowych

15 000,00 zł

260 godz. 

13 osób

5 720h

0 zł

papier do druku A3 kreda, drukarka 

A3 kolor/laser, korzystanie z 

prywatnych telefonów komórkowych 

z miesięcznymi abonamentami, 

wykorzystanie samochodów 

osobowych

6 200 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 6 000,00 zł 61

155

Wydział Kultury / 

MDK Szopienice-

Giszowiec

Jesień życia może 

być Złota. Wieczorki 

taneczne, 

profesjonalne 

zajęcia ruchowe dla 

Seniorów Klubu 

Seniora Dąbrówki 

Małej oraz 

spotkania 

integracyjne dla 

seniorów dzielnicy 

Dąbrówka Mała, 

Szopienice-

Burowiec oraz 

Bogucice i Zawodzie 

2023 r. Beata Mitko

Dąbrówka Mała – 

salki przy parafii 

pw. św. Antoniego 

z Padwy, sala OSP, 

ośrodek zdrowia

RD nr 14 Dąbrówka 

Mała

organizacja 4 spotkań 

integracyjnych: zabawa 

Andrzejkowa, spotkania przy 

piosenkach biesiadnych, wieczór 

kolęd, spotkania przy grillu; 

zajęcia ruchowe 

25 000,00 zł

210 godz. 

3 osoby

4 620 zł

0 zł

maty, gumy do ćwiczeń, skakanki, 

śpiewniki, samochód osobowy

21 200 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 7 000,00 zł 62

Zestawienie wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zgłoszonych na 2023 rok

Opinia Rady 

Dzielnicy 

(TAK/NIE, 

pozytywna/ 

negatywna, brak 

opinii RD)

Propozycja Komisji ds. Inicjatyw lokalnych

Wkład 

finansowy 

Miasta Katowice 

zaproponowany 

przez 

wnioskodawcę 

inicjatywy 

lokalnej

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 Rady 

Dzielnicy, na 

terenie której 

będzie 

wykonywana 

inicjatywa lokalna 

(np. RD nr 1 

Śródmieście)


