
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

15
Wydział Polityki 

Społecznej
ABC ZDROWIA

Wrzesień - 

październik 

2023

Dorota Ostrowicz

Kluby osiedlowe 

SM Silesia w 

Katowicach przy ul. 

Północnej 32, 

Radockiego 282 

oraz Żurawiej 80.

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

W ramach inicjatywy 

przewidziano spotkania 

edukacyjne dla mieszkańców 

Piotrowic i Ochojca dot. 

profilaktyki i promocji zdrowia, w 

tym m.in. warsztaty z 

fizjoterapeutą i dietetykiem.

12 200,00 zł

225h

5 os.

3 375,00 zł

0,00 zł

1 900,00 zł - (stoliki i krzesła, łóżko do 

masażu, sale do prowadzenia zajęć i 

kuchnia) 
TAK - pozytywna Pozytywnie 3 000,00 zł 53

16
Wydział Polityki 

Społecznej

Niebo pod stopami 

seniora - warsztaty 

edukacyjne z 

podologiem

luty - 

październik 

2023 r.

Aleksandra Szelag

Katowice - 

Piotrowice, ul. 

Spokojna 43

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

głównym celem inicjatywy jest 

podniesienie wiedzy seniorów 

(+50) z obszaru zdrowia, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

stóp oraz dłoni

3 980,00 zł
28h

2300 - 4 osoby
brak

1 110 zł - sala do prowadzenia 

prelekcji (15h*50 zł), drukarka do 

wydruku plakatów (1,2 zł*300 szt.)
TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 47

Ocena negatywna - w treści wniosku podano, 

że głównym celem realizacji inicjatywy 

lokalnej jest podniesienie wiedzy 50 seniorów 

(osób 50+) z obszaru zdrowia, ze szczególnym 

uwzględnieniem pielęgnacji stóp oraz dłoni. Z 

uzgodnień telefonicznych z liderem wynika, że 

grupą odbiorców będą klienci gabinetu, do 

którego przychodzą osoby od 45 r.ż.

SENIORZY to osoby 60+

20
Wydział Edukacji 

i Sportu

3 minuty ratują 

życie, pomóż bo 

możesz 

luty-czerwiec 

oraz wrzesień - 

listopad 2023 r.

Grażyna Sośniak 

SP nr 28, dom 

parafialny, 

harcówka ZHP

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

Cykl warsztatów związanych z 

problematyką udzielania 

pierwszej pomocy.

4 850,00 zł
111h/3 

os./7795zł
0,00 zł

 1400 zł - fantom dziecka ( 1 szt/ / 

1400 zł )
TAK - pozytywna Pozytywnie 4 000,00 zł 60

50
Wydział Edukacji 

i Sportu

Szkolny Klub Gier 

„Planszowy Mak”
2023 r. 

Katarzyna 

Borowiec - Kluska 
ZSP nr 2 

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

Wprowadzenie gier jako 

narzędzia nauczania poprzez 

zabawę. Organizacja 

Międzyszkolnego Turnieju Gier 

Planszowych.

8 000,00 zł 60h/2 os./1800zł 0 zł
11000 zł -Gry planszowe, plenerowe, 

tradycyjne 
TAK - pozytywna Pozytywnie 5 000,00 zł 59

66
Wydział Edukacji 

i Sportu

Międzypokoleniowy 

Festiwal Sportu i 

Aktywności 

Rodzinnej

wakacje 2023
Sabina Pućka-

Wyciślik, Katowice

Kompleks 

sportowy przy ul. 

Asnyka

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

Inicjatywa polega na organizacji 

festiwalu sportowego, w ramach 

którego zostaną 

przeprowadzone turnieje piłki 

nożnej i siatkówki plażowej, 

sztafeta, różne konkursy 

sportowe. Odbędzie się także 

konkurs dla najaktywniejszej 

rodziny. 

17 810,00 zł

31 osób 

(koordynacja i 

organizacja 

projektu, obsługa 

boisk i stref 

aktywności, 

promocja), 205 

godzin, wycena: 

7 175,00 zł.

200 zł

namioty, ławostoły, siatka do 

badmintona i rakietki, zestawy do gier 

i konkursów - planszówki itd., zegar 

szachowy, kij do baseballa i piłka, 

karty aktywnej rodziny dla 

uczestników. Wycena: 2 010,00 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 10 000,00 zł 56

79
Wydział Edukacji 

i Sportu

Wakacje na 

sportowo - bieg 

oraz turnieje i 

treningi 

koszykarskie dla 

lokalnej 

społeczności

czerwiec-

wrzesień 2023

Michał Bentkowski, 

Katowice

boisko sportowe 

przy SP 27, zielone 

tereny Piotrowic

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

Inicjatywa ma polegać na 

organizacji biegu oraz treningów 

i turniejów dla dzieci i młodzieży 

pozostających w mieście w 

okresie wakacji.

21 800,00 zł

15 osób 

(organizacja, 

promocja, 

marketing, 

pomoc w 

organizacji 

turnieju i biegu, 

trenerzy), 240 

godzin, wycena: 

2 850,00 zł 

0,00 zł

boisko, sprzęt sportowy, tablica 

wyników, materiały do oznaczenia 

tras - tabliczki, konto do zapisów itp. 

Wycena: 3 400,00 zł 

TAK - pozytywna Pozytywnie 17 100,00 zł 56

86
Wydział Edukacji 

i Sportu

Kurs samoobrony 

dla kobiet

styczeń-

grudzień 2023

Edyta Peterko, 

Katowice

ZSPM ul. Armii 

Krajowej 84., 

Katowice

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

Inicjatywa polega na 

zorganizowaniu kursów 

samoobrony dla kobiet. 

15 000,00 zł

2 osoby, 320  

godzin, wycena: 

5 500,00 zł 

0,00 zł
wyposażona sala treningowa, tarcze, 

worki, materace. Wycena 10 500,00 zł
TAK - pozytywna Pozytywnie 8 000,00 zł 54

128
Wydział Kultury/ 

MDK Południe

Wiosenne spotkanie 

z pieśnią chóralną 

(podtrzymanie 

tradycji śpiewu 

chóralnego na 

Górnym Śląsku w 

ramach Jubileuszu 

20-lecia chóru 

MODUS VIVENDI 

CAMERALIS)

maj 2023 r.
Barbara Kowaczek-

Jędrasik

MDK Południe, 

Parafia pw. 

Najświętszego 

Serce Pana Jezusa i 

św. Jana Bosko w 

Katowicach

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

otwarte warsztaty śpiewu, 

wiosenny koncert plenerowy 

oraz spotkanie integracyjne z 

okazji Jubileuszu chóru

8 620,00 zł

245 godz. 

14 osób

6 650 zł

0 zł

śpiewniki, zeszyty nut rozpisane na 

chór męski/damski, publikacje 

drukowane dotyczące działalności 

chórów, stroje

5 000 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 3 000,00 zł 53

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)



135
Wydział Kultury / 

MDK Południe

Cudze chwalicie, 

swego nie znacie 

01.01.2023 r. - 

31.12.2023 r. 
Karolina Pawlak Piotrowice

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

warsztaty rękodzielnicze, 

śpiewacze, koncerty muzyki 

ludowej, biesiady z warsztatami 

tańca śląskiego, wystawy, 

spacery historyczne

28 300,00 zł

275 godz. 

12 osób

13 750 zł

0 zł

pomieszczenia na potrzeby realizacji 

poszczególnych wydarzeń, Izba 

Historii Lokalnej z wyposażeniem i 

rekwizytami, stroje śląskie, wybrane 

materiały warsztatowe, sprzęty 

nagłośnieniowe i audiowizualne

17 800 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 5 000,00 zł 58

136
Wydział Kultury / 

MDK Południe

Dzień Sąsiada w 

Piotrowicach i 

Ochojcu

29.05.2023 r. Lucyna Czubala
przy placu zabaw 

na ul. Targowej 

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

wspólne biesiadowanie przy 

muzyce i poczęstunku
23 070,00 zł

236 godz. 

12 osób

3 750 zł

0 zł

namiot do przeprowadzania 

konkursów, namiot, w którym będzie 

się odbywać malowanie twarzy (SM 

„Silesia”), nagrody („SM Silesia”), 

balony; stoliki i krzesła („SM Silesia”)

2 200 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 5 000,00 zł 57

137
Wydział Kultury / 

MDK Południe

Dzień Dziecka w 

Piotrowicach i 

Ochojcu 

02.06.2023 r. Dorota Ostrowicz

plac przy 

administracji 

SM „Silesia”, 

ul. Radockiego 152

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

impreza o charakterze 

rodzinnym - występ artystyczny, 

pokaz iluzjonisty, plenerowe 

planetarium, fotobudka, zabawy

24 600,00 zł

235 godz. 

7 osób + 

wolontariusze

3 700 zł

0 zł

SM „Silesia”: namioty, stoliki, krzesła, 

ławy

1 000 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 5 000,00 zł 59

138
Wydział Kultury/ 

MDK Południe

Klub Aktywnego 

Seniora „Każdy 

może” 2023

01.01.2023 r. - 

31.12.2023 r. 
Karolina Pawlak MDK Południe

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

działania na rzecz seniorów – 

otwarty klub seniora, m.in. 

biesiady, spacery, warsztaty i 

prelekcje o zdrowiu, gimnastyka 

itp.

34 000,00 zł

410 godz. 

14 osób

13 700 zł

0 zł

pomieszczenia, wybrane materiały 

warsztatowe, urządzenia 

warsztatowe, urządzenia 

gimnastyczne

30 400 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 6 000,00 zł 54

139
Wydział Kultury / 

MDK Południe

III Festyn 

Pieczonego Kartofla
09.09.2023 r. Dorota Ostrowicz

plac przy 

administracji 

SM „Silesia”,  

ul. Radockiego 152

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

wspólne biesiadowanie przy 

muzyce, potańcówka, animacje 

dla dzieci, degustacja potraw z 

ziemniaków

26 470,00 zł

235 godz. 

7 osób + 

wolontariusze

3 700 zł

0 zł

SM „Silesia”: namioty, stoliki, krzesła, 

ławy

1 000 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 5 000,00 zł 57

183

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Sprzątanie Doliny 

Ślepiotki
VI – VII

Adam Lejman – 

Gąska

Lider grupy 

inicjatywnej

Dolina Ślepiotki

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

Integracja lokalnej społeczności 

oraz edukacja w zakresie ekologii 

poprzez wspólne sprzątanie 

terenów Doliny Ślepiotki.

1 830,00 zł
110 godz., 

3850,00 zł
500 zł

Grill 1 szt. – 500 zł, komputer, 

drukarka 1 szt. - 300 zł, samochód 

(eksploatacja) – 1 szt. - 1000 zł; tj. 

łącznie: 1800,00 zł

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 54

Nie przyznano dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki finansowe w rezerwie 

celowej przeznaczonej na inicjatywy lokalne 

w 2023 roku.

186

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Podaj łapę – akcja 

edukacyjna dla 

miłośników psów i 

kotów

IV – X 

Lucyna Czubala

Liderka grupy 

inicjatywnej

dzielnica 

Piotrowice i 

Ochojec

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

Edukacja w zakresie 

koegzystencji zwierząt 

domowych z ludźmi, właściwego 

postępowania ze zwierzętami, 

odpowiedzialności za zwierzęta, 

zapobiegania bezdomności, 

potrzeb czipowania, 

odrobaczania, szczepienia 

zwierząt 

22 915,00 zł
225 godz., 3375 

zł
0 zł namioty 2 szt. - łącznie 700 zł TAK - pozytywna Pozytywnie 15 000,00 zł 57

191

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska / 

Zakład Zieleni 

Miejskiej

Nasze dzielnice 

bardziej zielone – 

donice z kwiatami 

dla Piotrowic i 

Ochojca

IV

Adam Lejman – 

Gąska

Lider grupy 

inicjatywnej

Tereny miejskie 

ustalone wspólnie 

z UM i RD nr 19 na 

terenie Piotrowic i 

Ochojca

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

Ustawienie 20 donic na terenie 

Piotrowic i Ochojca i obsadzenie 

ich roślinnością. Włączenie 

lokalnej społeczności.

10 000,00 zł
105 godz., 3675 

zł
750 zł

samochód do transportu roślin - 1000 

zł, narzędzia potrzebne do dokonania 

nasadzeń - 200 zł, komputer, drukarka 

- 300 zł; łącznie 1500 zł

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 56

Nie przyznano dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki finansowe w rezerwie 

celowej przeznaczonej na inicjatywy lokalne 

w 2023 roku.

193

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska / 

Zakład Zieleni 

Miejskiej

Zielony Zakątek III – XI

Grażyna Turlej

Liderka grupy 

inicjatywnej

dzielnica 

Piotrowice od 

strony balkonów 

przy  ul. Armii 

Krajowej 50c/1

RD nr 19 

Piotrowice - 

Ochojec

Zagospodarowanie terenu, nowe 

nasadzenia, trawnik, kwiatowa 

łąka; integracja mieszkańców. 

9 118,13 zł
80 godz., 4 os., 

3200 zł
0 zł 0,00 zł TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 46

Inicjatywa nie osiągnęła minimum 51 

punktów wymaganych do przyznania oceny 

pozytywnej i dalszego procedowania.


