
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

5

Wydział Polityki 

Społecznej / MOPS 

Katowice

I Dzień Sąsiada na 

Nowym Nikiszowcu 

Czas na Fajrant

maj- czerwiec  

2023 
Barbara Mańdok

Katowice, dzielnica 

Nikiszowiec

RD nr 16 Janów - 

Nikiszowiec

Organizacja wydarzenia 

integracyjnego na 

nowopowstałym osiedlu "Nowy 

Nikiszowiec"

16 900,00 zł
510h/5os./             

4 200 zł
brak

Łącznie: 8 000 zł - komputer - 2 000 zł, 

aparat fotograficzny - 3 000 zł, 

samochód Sobowy (transport) - 3 000 

zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 9 000,00 zł 61

40
Wydział Edukacji 

i Sportu

Oczyszczacze 

powietrza dla 

Miejskiego 

Przedszkola nr 62 w 

Katowicach

styczeń - 

marzec 2023 r. 

Anna Jarczyk - 

Jędryka 
MP nr 62

RD nr 16 Janów - 

Nikiszowiec

Zakup oczyszczaczy powietrza 

dla Miejskiego Przedszkola   nr 

62 w Katowicach 

9 597,00 zł 8h/2 os./184 zł 0 zł brak TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 43
Inicjatywa nie osiągnęła minimum 51 

punktów wymaganych do przyznania oceny 

pozytywnej i dalszego procedowania.

45
Wydział Edukacji 

i Sportu

Rodzinny Dzień 

Dziecka w Miejskim 

Przedszkolu nr 62 w 

Katowicach. Magia, 

iluzja i wyobraźnia 

jako klucz do 

rozwoju i dobrej 

zabawy.

czerwiec 2023 r. Aneta Stachura MP nr 62
RD nr 16 Janów - 

Nikiszowiec

Cykliczne wydarzenie 

organizowane przez społeczność 

MP nr 62 w Katowicach. 

Konkursy, quizy, pokazy iluzji, 

teatrzyk dla dzieci.

10 600,00 zł
280h/14 

os./6664zł
1 500 zł

3100 zł - Materiały do zajęć 

plastycznych(300zł), ławki, 

krzesła(500zł), grill(100zł), dekoracje 

ogrodu(200zł), sprzęt 

sportowy(2000zł) 

TAK - pozytywna Pozytywnie 4 000,00 zł 66

69
Wydział Edukacji 

i Sportu

INO mi się nie stroć. 

Marsz na orientację

maj-październik 

2023

Jakub Witański, 

Katowice
OS. Nikiszowiec

RD nr 16 Janów - 

Nikiszowiec

Inicjatywa polega na organizacji 

marszu na orientacje na terenie 

zabytkowej dzielnicy 

Nikiszowiec. Celem będzie 

odnalezienie konkretnych miejsc 

na osiedlu, na podstawie 

wskazówek z mapy. 

1 374,80 zł

3 osoby 

(kompleksowa 

realizacja 

wydarzenia), 30 

godzin, wycena: 

500,00 zł

200 zł

stoisko do zapisów i obsługi 

uczestników, mapy i plan wydarzenia - 

pliki graficzne). Wycena: 2 150,00 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 1 374,00 zł 52

88
Wydział Edukacji 

i Sportu

Zagraj w kosza na 

Janowie

marzec-

październik 

2023 

Beata Kalinowska, 

Katowice

boisko przy ul. 

Zamkowej w 

Katowicach

RD nr 16 Janów - 

Nikiszowiec

Inicjatywa polega na montażu 

koszy do gry w koszykówkę na 

boisku oraz organizacja meczu 

na otwarcie.

7 320,00 zł

1 osoba + 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

(organizacja i 

przebieg meczu, 

zawiadomienie 

służb, pokazy 

dziecięco 

młodzieżowe), 30 

godzin, wycena: 

600,00 zł

0,00 zł
sprzęt sportowy, chusta klanza. 

Wycena: 400,00 zł
TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 0

Ocena negatywna - boisko wymaga 

dodatkowej modernizacji, wszystkie z tym 

związane prace oraz wyposażenie przekroczą 

założony przez wnioskodawcę budżet

178

Wydział Kultury / 

MDK Szopienice-

Giszowiec

Rodzinna biesiada 

na Bolinie

2-3 czerwca 

2023 r. 
Beata Kalinowska

Ośrodek Bolina, 

boisko przy SP53

RD nr 16 Janów - 

Nikiszowiec

atrakcje rodzinne i zabawy, 

świętowanie Dnia Dziecka
38 000,00 zł

350 godz.

43 osoby

8 000 zł

0 zł

sprzęt sportowy i elektroniczny, 

materiały dydaktyczne oraz do 

prowadzenia warsztatów i pokazów, 

malowanie twarzy, chusta KLANZA, 

namioty, transport

8 200 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 10 000,00 zł 52

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)



189

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Parada psów na 

Nikiszu
IX – X 

Barbara Kincer-

Górnicka

Liderka grupy 

inicjatywnej

ul. Giszowiecka 

wybieg dla psów

RD nr 16 Janów - 

Nikiszowiec

Integracja społeczności lokalnej, 

promowanie wolontariatu, 

edukacja w zakresie 

poszanowania praw zwierząt, 

odpowiedniego traktowania i 

odpowiedzialności za własne 

zwierzęta oraz dbałości o 

pozostawienie czystego 

otoczenia podczas spacerów ze 

swoimi pupilami. 

3 750,00 zł
25 godz., 5 os., 

2380 zł
0 zł

namiot 1 szt. - 500 zł, krzesła 2 szt. - 

30 zł, stoły 2 szt. - 170 zł, regały 

ekspozycyjne 2 szt. - 250 zł, miski na 

wodę dla psów 3 szt. - 150 zł, markety 

i inne materiały piśmiennicze 1 kpl. - 

100 zł, samochód 2 kursy 

transportowe – 30 zł; tj. łącznie 1230 

zł

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 52

Nie przyznano dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki finansowe w rezerwie 

celowej przeznaczonej na inicjatywy lokalne 

w 2023 roku.


