
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

19

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego

Integracja 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 

Kostuchnie w 

Katowicach z 

lokalną 

społecznością

1-30.09.2023

Marek Odrzywołek, 

Dawid Misiak, 

Łukasz Mirowski

OSP w Kostuchnie, 

ul. Szarych 

Szeregów 62; 40-

750 Katowice

RD nr 21 Kostuchna

VIII Strażacki Piknik Rodzinny – 

zakończenie lata z druhami z 

Kotuchny na pikniku 

zorganizowanym na placu 

strażackim. W programie pikniku 

m. in. gry i zabawy dla dzieci, 

pokaz sprzętu ratowniczo-

gaśniczego, występy artystyczne, 

pokazy związane z 

bezpieczeństwem.

19 000,00 zł
70osób/1830 h/ 

36 600 zł
2 000,00 zł

5 000 zł  (Sprzęt nagłaśniający, 

wykorzystanie samochodów własnych 

strażackich, sprzęt sportowy, artykuły 

dekoracyjne, krzesła, stoły, zaplecze 

gastronomiczne) 

TAK - pozytywna Pozytywnie 15 000,00 zł 56

33
Wydział Edukacji 

i Sportu

Międzypokoleniowy 

maraton siatkarki – 

turnieje dla lokalnej 

społeczności 

Katowic

marzec - 

czerwiec 2023 r.
Ewa Ciesielska ZSP nr 11 RD nr 21 Kostuchna

W ramach maratonu 

zaplanowano cztery spotkania, w 

trakcie których rozgrywane będą 

międzypokoleniowe mecze 

siatkarskie.

11 420,00 zł
220h/11 

os./5016zł
0 zł

3200 zł -  sprzęt sportów (2400zł), 

tablica wyników (800zł)

NIE – brak opinii 

RD
Pozytywnie 7 000,00 zł 52

78
Wydział Edukacji 

i Sportu

Biegiem i pieszo vol. 

3

maj - czerwiec, 

wrzesień-

październik 

2023

Sylwia Bacia, 

Katowice

lasy panewnickie, 

lasy w 

Piotrowicach, 

Ochojcu, Zarzeczu

RD nr 21 

Kostuchna, RD nr 

22 Podlesie, RD nr 

6 Ligota-Panewniki

Inicjatywa ma na celu 

kontynuacje imprezy. Polegać 

będzie na organizacji dwóch 

spotkań  o charakterze 

rekreacyjno-sportowym 

8 600,00 zł

6 osób 

(koordynacja, 

promocja 

wydarzenia, 

pomoc 

organizacyjno-

techniczna), 200 

godzin, wycena: 

5 000,00 zł 

500,00 zł

stoły, krzesła, pawilon/namiot, 

lemoniada, kawa, owoce, 

nagłośnienie, transport, materiały do 

zabezpieczenia tras. Wycena: 1 900,00 

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.

126
Wydział Kultury / 

MDK Południe
Razem raźniej 

marzec – 

grudzień 2023 r. 
Barbara Chudy

MDK Południe, 

Kostuchna
RD nr 21 Kostuchna

warsztaty, spotkania kulturalne, 

wycieczki krajoznawczo-

turystyczne

15 100,00 zł

720 godz. 

4 osoby

38 500 zł

0 zł

pomieszczenia (MDK), sprzęt 

multimedialny (MDK), sprzęt 

nagłośnieniowy

8 000 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 5 000,00 zł 51

127
Wydział Kultury / 

MDK Południe

Rajd Rodzin. 

Szlakami południa 

Katowic

01.02.2023 r.  - 

30.11.2023 r.
Grażyna Bywalec

MDK Południe i 

szlaki spacerowe 

południowych 

dzielnic Katowic

RD nr 21 Kostuchna

3 rajdy po południowych 

dzielnicach Katowic, skupiające 

się na lokalnej historii, atrakcjach 

przyrodniczych i kulinarnych

11 500,00 zł

320 godz. 

6 osób

9 600 zł

0 zł

sprzęt nordic walking, grill gazowy i 

sprzęt grillowy, ogród z placem 

zabaw, sprzęt sportowy

4 600 zł

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 43
Inicjatywa nie osiągnęła minimum 51 

punktów wymaganych do przyznania oceny 

pozytywnej i dalszego procedowania.

129
Wydział Kultury/ 

MDK Południe

DOBRE RĘCE MATKI 

ZIEMI – warsztaty 

rękodzielnicze

2023 r. Danuta Bujak MDK Południe RD nr 21 Kostuchna

cykl warsztatów rękodzielniczych 

z zakresu m.in. florystyki, 

zielarstwa, barwierstwa 

naturalnego, ceramiki

16 000,00 zł

70 godz. 

4 osoby

2 500 zł

0 zł

piec ceramiczny, maszyny do szycia, 

drobne narzędzia florystyczne i 

ceramiczne

22 000 zł 

TAK - pozytywna Pozytywnie 5 000,00 zł 51

134
Wydział Kultury / 

MDK Południe

110 lat chóru 

„Słowiczek”

01.01.2023 r. - 

24.12.2023 r. 
Janina Bień 

MDK Południe, 

Kostuchna
RD nr 21 Kostuchna

obchody jubileuszu, 3 x 

warsztaty, 1 x koncert dla 

mieszkańców

12 300,00 zł

1 874 godz. 

25 osób

56 220 zł

0 zł

stroje, sala widowiskowa MDK, 

keyboard, fortepian, nagłośnienie, 

stoliki, krzesła, zastawa stołowa

22 200 zł 

TAK - pozytywna Pozytywnie 6 000,00 zł 51

185

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Sprzątanie 

katowickich lasów 

oraz terenów 

zielonych – 

integracja sąsiedzka

IV – X

Zbigniew Hutnik

Lider grupy 

inicjatywnej

Lasy i tereny 

zieleni m.in. Lasy 

Panewnickie, Lasy 

Murckowskie

RD nr 21 Kostuchna

Integracja lokalnej społeczności, 

edukacja w zakresie ekologii, 

ochrony środowiska naturalnego 

i nów zieleni i dbania o czystość

1 200,00 zł 52 godz., 520 zł 0 zł

grill 1 szt. - 200 zł, miejsce do 

grillowania 2-3 godz. - 200 zł, grabie, 

łopaty, taczka 6 szt. - 300 zł; tj. łącznie 

700 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.

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)


