
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

84
Wydział Edukacji 

i Sportu

Kołem po Zarzeczu i 

okolicy - rajd 

rowerowy dla 

mieszkańców 

dzielnicy Zarzecze

45047
Sylwia Bernacka, 

Katowice

dzielnica Zarzecze, 

trasy rowerowe i 

spacerowe 

południowych 

dzielnic Katowic

RD nr 20  Zarzecze

Inicjatywa polega na 

zorganizowaniu rajdu 

rowerowego. Na zakończenie 

rajdu planowane jest ognisko.

2 500,00 zł

8 osób 

(przygotowanie 

tras, zakup 

produktów na 

ognisko i 

przygotowanie 

go, 

przeprowadzenie 

rajdu, promocja 

wydarzenia), 20 

godzin, wycena: 

900,00 zł

0,00 zł brak TAK - pozytywna Pozytywnie 2 500,00 zł 51

124
Wydział Kultury/ 

MDK Południe

Festyn rodzinny 

„Przywitaj wakacje 

z sąsiadami”

czerwiec 2023 r. Maria Czenczek
teren ogrodu przy 

MDK w Zarzeczu
RD nr 20  Zarzecze

wspólna zabawa kulturalno-

sportowa dla mieszkańców, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży

27 000,00 zł

270 godz. 

5 osób

8 100 zł

0 zł
pawilon/namiot, stoły biesiadne, ławy

2 000 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.

131
Wydział Kultury / 

MDK Południe

Mikołajkowe 

piernikowanie w 

Zarzeczu

grudzień 2023 r. Sylwia Bernacka 
MDK Południe, filia 

Zarzecze
RD nr 20  Zarzecze

zajęcia polegające na ozdabianiu 

wypieczonych wcześniej 

pierniczków oraz zabawy 

ruchowe 

3 000,00 zł

8 godz. 

2 osoby

240 zł

0 zł
dostęp do infrastruktury MDK: sala, 

łazienka, kuchnia
TAK - pozytywna Pozytywnie 1 000,00 zł 51

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)


