
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

14

Wydział Polityki 

Społecznej / MOPS 

Katowice

Zagospodarowanie 

czasu wolnego dla 

osób samotnych                   

i seniorów poprzez 

organizację 

spotkania 

andrzejkowego oraz 

wigilii dla osób 

samotnych

listopad - 

grudzień 2023
Norbert Gawlik

Katowice, dzielnica 

Brynów, Stara 

Ligota

RD nr 2 Załęska 

Hałda - Brynów 

Część Zachodnia

Organizacja spotkań 

integracyjnych: andrzejkowego i 

wigilijnego dla osób w wieku 

senioralnym i samotnych

9 600,00 zł
 150 h/3 os./ 3 

000 zł
brak

Łącznie: 2 600 zł gadżety/nagrody 

rzeczowe - 1 500 zł, ciasto - 500 zł, 

napoje - 600 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 7 000,00 zł 57

18
Wydział Budynków 

i Dróg
Zielony Klomb 2023 rok

Przemysław 

Pietrzyk

ul. Rolna 33, rejon 

Miejskiego 

przedszkola nr 51

RD nr 2 Załęska 

Hałda - Brynów 

Część Zachodnia

montaż dwóch ławek, kosza na 

śmieci, stojaka na rowery, 

umieszczenie klombu

3 500,00 zł

10 h prac 

społecznych 

realizowanych 

przez 1 osobę, 

polegających na 

sprzątaniu, 

wycenione przez 

Lidera na łączną 

kwotę 200 zł

0 zł grabie do liści (50 zł), łopata (50 zł) TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 0

We wniosku nie uwzględniono kosztów 

materiałów roślinnych oraz materiałów 

niezbędnych do montażu ławek i stojaka na 

rowery – łączny koszt realizacji inicjatywy 

szacuje się na kwotę 14950,00 zł, co stanowi 

ponad 400% kosztu wskazanego przez 

Wnioskodawcę. Ponadto, wykonanie prac 

społecznych zadeklarowała tylko jedna osoba, 

która jest jednocześnie jedynym 

Wnioskodawcą, nie tworząc grupy 

inicjatywnej.

48
Wydział Edukacji 

i Sportu

Spokojne Sprawy – 

koszyk z artykułami 

higienicznymi 

(ZSTiO nr 2)

styczeń - 

czerwiec 2023 r. 
Marcin Kręgiel ZSTiO 2

RD nr 2 Załęska 

Hałda - Brynów 

Część Zachodnia

Doposażenie szkolnych łazienek 

w koszyki z zestawami artykułów 

higienicznych pierwszej 

potrzeby.

1 200,00 zł
60h/ 8 os./  

1200zł
0 zł 200 zł -  materiały higieniczne TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 53

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach 

środków UNICEF

116
Wydział Kultury / 

MDK Ligota

Organizacja Dnia 

Dziecka z 

dmuchańcami i 

rodzinnym kinem 

letnim

czerwiec 2023 r. Joanna Szalast

teren przy ul. 

Adwentowicza 17 

w Katowicach

RD nr 2 Załęska 

Hałda - Brynów 

Część Zachodnia

dmuchańce, konkursy 

sprawnościowe, kino letnie
7 500,00 zł

170 godz. 

6 osób

3 400 zł

0 zł

pawilony ogrodowe składane, stoły i 

ławki składane, gadżety i nagrody w 

konkursach, zestaw do malowania buź 

dzieci, balony

4 100 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 4 500,00 zł 56

194

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska / 

Zakład Zieleni 

Miejskiej

Ławki na osiedlu 

przy Dziewięciu z 

Wujka 

VI

Adrian Kowalski

Lider grupy 

inicjatywnej

ul. Dziewięciu z 

Wujka 2-2D ( przy 

chodnikach 

zlokalizowanych na 

osiedlu - w pobliżu 

wejść do 

budynków)

RD nr 2 Załęska 

Hałda - Brynów 

Część Zachodnia

Zakup, montaż ławek i ich 

późniejsze utrzymanie przez 

mieszkańców.  Pomoc 

Spółdzielni przy realizacji 

inicjatywy i następnie w 

konserwacji ławek. Miejsce 

będzie służyć mieszkańcom do 

wypoczynku i integracji.

3 600,00 zł 12 h, 2 os., 600 zł 200 zł
sprzęt do montażu wiertarki, wiertła – 

1 kpl. - łącznie 500 zł
TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 48

Inicjatywa nie osiągnęła minimum 51 

punktów wymaganych do przyznania oceny 

pozytywnej i dalszego procedowania.

196

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska / 

Zakład Zieleni 

Miejskiej

Zielony Zakątek 

Skwer
III – IX

Przemysław 

Pietrzyk

Skrzyżowanie ul. 

Załęska Hałda i 

Przekopowa

RD nr 2 Załęska 

Hałda - Brynów 

Część Zachodnia

Kontynuacja rewitalizacji terenu. 

Integracja mieszkańców poprzez 

wspólne spędzenie czasu, pikniki 

rodzinne, odpoczynek dla 

rowerzystów. 

10 500,00 zł
10 godz., 1 

osoba, 200 zł
0 zł

grabie 1 szt. - 50 zł, łopata 1 szt. - 50 

zł; łącznie 100 zł
TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 39

Inicjatywa nie osiągnęła minimum 51 

punktów wymaganych do przyznania oceny 

pozytywnej i dalszego procedowania.

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)


