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Chcesz działać?
Sięgnij po milion

Inicjatywa lokalna
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 w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie inicjatywą lo-
kalną oddaję w Wasze ręce informator, dzięki któremu jeszcze 
lepiej poznacie zasady działania tego mechanizmu współpracy 
ukierunkowanego na realizację Waszych pomysłów. A właśnie 
od tego wszystko się zaczyna, bo to Wy najlepiej znacie potrzeby 
swojego otoczenia. Dzięki Waszej inicjatywie wspólnie pracujemy 
nad ulepszeniem, upiększeniem przestrzeni Katowic, silniejszym 
zintegrowaniem mieszkańców, czy też wsparciem lokalnych grup 
sąsiedzkich i aktywistów.

 Jak  w każdym roku w budżecie miasta Katowice zarezerwowaliśmy milion złotych na wspól-
ną realizację Waszych pomysłów. To, jak te środki zostaną wykorzystane, zależy od Was. Jest dla 
mnie niezwykle ważne, aby sąsiedzi w dzielnicach jednoczyli się wokół wspólnego celu i współpraco-
wali przy jego realizacji. Dodatkowo chciałbym wzmocnić współpracę Rad Jednostek Pomocniczych  
z mieszkańcami, dlatego zachęcam do konsultowania się z Radami na etapie przygotowania wnio-
sku, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie inicjatywy lokalnej. 

 Zapraszam do zapoznania się z podstawowymi zasadami tej współpracy, a w razie pytań 
lub wątpliwości do kontaktu z urzędnikami oraz radnymi Rad Jednostek Pomocniczych. Ale przede 
wszystkim zachęcam do rozejrzenia się w swoim najbliższym otoczeniu, do rozmów z sąsiadami, 
do identyfikowania potrzeb, do szukania inspiracji i pomysłów na konkretne działania w swoim 
sąsiedztwie.
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Co to jest 

inicjatywa lokalna? 

Inicjatywa lokalna to forma współpracy miasta Katowice z mieszkańcami w celu wspólnego re-
alizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Mieszkańcy zgłaszają pomysły, potrzeby i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę 
pracy społecznej, wkładu rzeczowego i/lub finansowego.

Celem inicjatywy lokalnej jest: 
• włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych,
• wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców 
   danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,
• realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu; 

Co można zrobić w inicjatywie lokalnej?

Dzięki inicjatywie lokalnej mieszkańcy podejmują wspólne działania. Może to być poprawa przestrze-
ni miejskiej, np. modernizacja podwórka lub wydarzenia integrujące mieszkańców, np. festyn osiedlo-
wy o charakterze kulturalnym, sportowym czy ekologicznym. Pomysły muszą się wpisywać w jeden  
z niżej wymienionych obszarów:

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność miasta 
Katowice, a także budynki i obiekty małej architektury;
2) działalność charytatywna;
3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
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4) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6) promocja i organizacja wolontariatu;
7) edukacja, oświata i wychowanie;
8) działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
9) ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej;
10) porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Podstawowe zasady

Kto może wystąpić z wnioskiem: 

• mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio, 
• mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających
   siedzibę na terenie miasta Katowice. 

Kiedy składać wnioski: 

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie od 1.X do 15.XI roku poprze-
dzajacego rok budżetowy z terminem realizacji od 1 stycznia do końca roku budżetowego.

Jak złożyć wniosek:

• osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice; 
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP: www.sekap.pl w katalogu     
   usług „Sprawy Obywatelskie”, w karcie usługi „Realizacja zadania publicznego w ramach
   inicjatywy lokalnej”.
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Sposób realizacji inicjatywy lokalnej: 

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 
właściwy wydział Urzędu Miasta Katowice lub jednostka miejska wraz z wnioskodawcą, przystę-
pują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadze-
nia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających 
ze specyfiki zadania. 
Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta 
Miasta Katowice z wnioskodawcą. 

Podstawa prawna, sposób oceny wniosku i wzory dokumentów: 

Uchwała nr XLVI/865/17 Rady Miasta Katowice z 27 lipca 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Treść 
uchwały jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wzór wniosku o inicjatywę lokalną  oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
internetowej: www.katowice.eu/urzad-miasta/inicjatywa-lokalna. 

Odpust u Babci Anny na Nikiszowcu
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Masz pomysł? 
Znajdź chętnych do pomocy oraz zapal do swoje-
go pomysłu jak największą grupę ludzi. Pamiętaj, 
że muszą to być osoby mieszkające na terenie Ka-
towic.
Będziesz potrzebował zarówno osób zaangażo-
wanych w wykonanie pomysłu, jak i tych, którzy 
jedynie udzielą Ci poparcia przy składaniu wnio-
sku. Spośród Was wyłoń LIDERA.
Pomocą służą również organizacje pozarządowe, za 
ich pośrednictwem możesz nawet złożyć wniosek.

Zostałeś liderem? 
To ważna i potrzebna funkcja. Teraz określ szcze-
gółowo działania i poszukaj wsparcia w jak naj-
szerszym otoczeniu. 
Mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w wyko-
nanie inicjatywy w formie pieniężnej, rzeczowej 
bądź poprzez poświęcenie swojego czasu (praca 
społeczna).
Przed Wami dużo pracy, zaplanujcie harmono-
gram i wstępny kosztorys, zastanówcie się, czym 
dysponujecie, a co będziecie musieli pozyskać. 

Kogo jeszcze możecie prosić o pomoc? Może jakiś 
lokalny przedsiębiorca zechce się włączyć albo lo-
kalne instytucje miejskie mogą udostępnić miej-
sce lub sprzęt?

Miejsce realizacji 
Najlepiej uzgodnijcie wcześniej z właścicielem/
zarządcą obiektu, terenu – ułatwi to zarówno oce-
nę wniosku, ale również jego realizację.
Kiedy już dobrze się zastanowiliście, co chcecie 
robić, kiedy, gdzie i z kim, to najwyższy czas, by 
wypełnić wniosek.

Jak wypełnić wniosek
Wzór wniosku można pobrać ze strony: 
www.katowice.eu w zakładce 
Urząd Miasta/Inicjatywa lokalna. 
Najpierw nazwa, czyli nośny tytuł Waszego po-
mysłu, inwencja twórcza mile widziana. 
Osoby tworzące inicjatywę to właśnie Wy – czyli 
wszyscy, którzy aktywnie włączą się w realizację 
pomysłu.

Najpierw pomysł,
potem współdziałanie
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Opis pomysłu
Opiszcie swoją inicjatywę lokalną, na czym polega, 
do kogo jest skierowana, dlaczego jest potrzebne 
to działanie.

Okres realizacji to czas, który obejmować będzie 
cały proces urzeczywistniania pomysłu, począw-
szy od fazy przygotowawczej, poprzez realizację, 
aż do podsumowania i rozliczenia inicjatywy. 
Pamiętaj, że całość zadania musi się zamknąć 
w granicach jednego roku kalendarzowego.
 
Miejsce realizacji najlepiej uzgodnijcie wcześniej 
z właścicielem/zarządcą obiektu, terenu – ułatwi 
to zarówno ocenę wniosku, ale również jego reali-
zację.

Jeśli zaplanowaliście realizację zadania o cha-
rakterze inwestycyjnym, sprawdźcie koniecznie 
stan własnościowy terenu, na którym chcecie 
przeprowadzić działania. Nie można realizować 
zadań inwestycyjnych/remontowych na prywat-
nych posesjach.

Zaznaczcie krzyżykiem obszar działalności, któ-
rej dotyczy inicjatywa – jeśli Wasz pomysł nie

wpisuje się w żaden z nich, nie będzie mógł być 
zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej.

Określcie, do kogo będzie skierowane Wasze dzia-
łanie – kto z tego skorzysta, dlaczego jest to ważne, 
jaką potrzebę w lokalnej społeczności zauważyli-
ście, co uda się osiągnąć dzięki inicjatywie lokalnej.
Określcie, jak trwałe będą efekty przeprowadzo-
nego działania, jak wpłyną na mieszkańców, ich 
jakość życia.

Zaangażowanie społeczne osób oraz ewentualny 
dostęp do środków finansowych czy rzeczowych 
już rozeznaliście i uzgodniliście, więc wypełnicie 
tabelę bez problemu. Zastanówcie się czy będą 
pobierane opłaty od mieszkańców – odbiorców 
inicjatywy, a jeśli tak – na co zostaną przeznaczo-
ne zebrane środki finansowe. Za brak opłat są do-
datkowe punkty przy ocenie.

Opiszcie też szczegółowo, co dotychczas udało się 
Wam zrobić – czy pozyskaliście jakichś partnerów, 
zgodę na wykorzystanie czyjegoś terenu, dodatko-
we środki, sponsora, poparcie lokalnych autoryte-
tów,  organizacji pozarządowych, instytucji.

To ważne,
by skonsultować w urzędzie zakres inicjatywy o charakterze inwestycyjnym jeszcze przed zło-
żeniem wniosku – w celu sprawdzenia, czy zadanie jest w ogóle możliwe do realizacji – np. czy 
nie wymaga dodatkowych nakładów/pozwoleń, których inicjator nie przewidywał, a które mogą 
znacznie wpływać na wielkość dofinansowania, na termin przeprowadzenia inicjatywy i co spo-
woduje  konieczność wprowadzenia zmian do zakresu inicjatywy.
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Kosztorys już macie dopracowany, nie zapomnij-
cie, że osoby realizujące inicjatywę nie mogą po-
bierać wynagrodzenia z tego tytułu, możliwe jest 
jednak zatrudnienie specjalisty do wykonania 
określonej części zadania.

Dodatkowo postarajcie się o pozytywną opi-
nię Rady Jednostki Pomocniczej, nie jest to 
obowiązkowe, ale znacznie zwiększa szanse 
Waszego pomysłu na realizację poprzez dodat-
kowe punkty. Wykaz RJP wraz z danymi tele-
adresowymi znajdziecie w informatorze.

Na koniec dołączcie imienną listę osób popie-
rających inicjatywę lokalną – ten element jest 
obowiązkowy. Pamiętajcie, że muszą to być 
mieszkańcy miasta Katowice, im więcej osób 
popiera inicjatywę, tym lepiej! Wzór listy po-
parcia znajdziesz na następnej stronie.

Złóżcie wniosek do Urzędu Miasta Katowice. De-
cyzję o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do re-
alizacji inicjatywy lokalnej podejmuje Prezydent 
Miasta Katowice w oparciu o opinię Komisji ds. 
inicjatyw lokalnych. 

Jeśli inicjatywa lokalna zostanie przyjęta do re-
alizacji, wspólnie z pracownikiem Urzędu Miasta 
Katowice lub jednostki miejskiej doprecyzujecie 
kosztorys i harmonogram, a następnie zostanie 
podpisana umowa. Na tym etapie każda ze stron 
może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli uzna, 
że realizacja pomysłu jest niemożliwa z różnych 
przyczyn. 

Masz pytania szczegółowe do opisu inicjatywy lub 
jej realizacji? Zapytania można wysłać pocztą elek-
troniczną na adres ogólny: inicjatywalokalna@kato-
wice.eu lub do osób wskazanych informatorze.
 

Otwarcie placu zabaw  
na Zadolu
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Dołączenie listy poparcia jest obowiązkowym elementem wniosku. Na liście podpisują się osoby popie-
rające inicjatywę, nie muszą to być osoby zaangażowane w jej wykonywanie, ani mieszkające w pobliżu 
jej realizacji, w danej dzielnicy. Wystarczy, że będą to osoby mieszkające w Katowicach.
Wzór wniosku wraz z listą poparcia jest do pobrania na: 
www.katowice.eu/urzad-miasta/inicjatywa-lokalna 

WZÓR:
IMIENNA LISTA MIESZKAŃCÓW MIASTA KATOWICE POPIERAJĄCYCH INICJATYWĘ LOKALNĄ
(Tutaj wpisz nazwę Inicjatywy lokalnej)

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Czytelny podpis*

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trakcie prowadzenia w Urzędzie Miasta Katowi-
ce spraw w zakresie złożonego wniosku w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z ustawą o ochronie danych oso-
bowych. (Dz.U. 2016 poz. 922). Administratorem otrzymanych danych jest Prezydent Miasta Katowice, z siedzibą 
w Katowicach, ul. Młyńska 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
a także żądanie zaprzestania przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia 
niniejszego wniosku.
* Popieram realizację zadania publicznego i ustanawiam, jako reprezentanta, osobę/osoby/podmiot wskazany 
w punkcie 11.

Katowice, dnia ………………………….

Lista poparcia
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Dzięki pozytywnej opinii Rady Jednostki Pomocniczej można zwiększyć szansę na realizację wniosku. 
Zwróć się do Rady właściwej ze względu na miejsce realizacji inicjatywy. 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 68, w tym za pozytywną opinię Rady Jednostki
Pomocniczej można dostać 10 punktów.
Dane kontaktowe do Rad Jednostek Pomocniczych: 
(w nawiasie podano datę wyborów do określonej RJP – od tego czasu liczy się 4-letnia kadencja RJP)

RJP nr 8 Osiedle Witosa (23.03.2014) 
ul. Kwiatkowskiego 8; 40-834 Katowice 
tel: 732 341 181
Przewodniczący Rady 
KRZYSZTOF KRAUS  
e-mail: Krzysztof.kraus86@gmail.com

RJP nr 9 Osiedle Tysiąclecia (29.11.2015) 
ul. Piastów 8, 40-868 Katowice
tel: 32 705 45 27
e-mail: sjp9@katowice@gmail.com
Przewodniczący Rady 
JACEK PYTEL  

RJP nr 10 Dąb (29.11.2015) 
ul. Dębowa 3, 40-102 Katowice
e-mail: rjp10@wp.pl
Przewodniczący Rady 
MAREK WOLSKI

RJP nr 11 Wełnowiec- Józefowiec (29.11.2015)
ul. Kotlarza nr 10a, 40-139 Katowice
tel: 32 705 45 23
e-mail: rada.welnowiec@gmail.com
Przewodniczący Rady 
TADEUSZ OCZKO
e-mail: tadeuszoczko@gmail.com 

RJP nr 3 Zawodzie (20.11.2016) 
ul. Marcinkowskiego 13a, 40-233 Katowice 
(MDK Bogucice-Zawodzie DZIAŁ ZAWODZIE)
tel: 507 891 251
Przewodnicząca Rady 
ANNA KURZYDŁO

RJP nr 5 Brynów część wschodnia
–Osiedle Zgrzebnioka (17.04.2016) 
ul. Kościuszki 92B, 40-523 Katowice 
tel: 32 705 45 24
Przewodnicząca Rady 
IWONA PONIKŁO 
e-mail: iwona.poniklo@gmail.com

RJP nr 6 Ligota-Panewniki (23.03.2014) 
ul. Franciszkańska 25; 40-708 Katowice 
tel: 32 202 43 33 
e-mail: rjp6@katowice.eu
Przewodniczący Rady 
ANDRZEJ NAJDROWSKI

RJP nr 7 ZAŁĘŻE (1.03.2015) 
ul. Gliwicka 150, 40-859 Katowice
tel: 32 259 30 57
Przewodniczący Rady 
ANDRZEJ KAROL
e-mail: andrzej.karol@wp.pl

Rada Jednostki Pomocniczej
– kto, gdzie, kiedy, po co?
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RJP nr 12 KOSZUTKA (1.03.2015) 
ul. Słonimskiego 12, 40-133 Katowice
tel: 32 705 45 26
e-mail: rjp12@katowice.eu
Przewodniczący Rady 
WOJCIECH PARCHAŃSKI

RJP nr 13 Bogucice (23.03.2014) 
ul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice
tel: 732 340 918
e-mail: rij13@katowice.eu
Przewodniczący Rady 
URSZULA KONIECKO 

RJP nr 14 DĄBRÓWKA MAŁA (1.03.2015) 
ul. Techników 5, 40-326 Katowice
tel: 32 259 30 58
e-mail: dabrowka_mala@katowice.eu
Przewodniczący Rady 
KATARZYNA FLORJAŃSKA 
e-mail: katarzyna.florjanska@wp.pl

RJP nr 15 Szopienice-Burowiec (23.3.2014) 
ul. Wiosny Ludów 24, 40-374 Katowice
tel: 32 705 45 56
e-mail: szopieniceburowiec@gmail.com
Przewodniczący Rady 
JAN FLASZA 

RJP nr 16 Janów-Nikiszowiec (27.10.2013)
ul. Zamkowa nr 45, 40-413 Katowice (pawilon I piętro) 
tel: 732 340 919
Przewodnicząca Rady
ANNA JADWISCZOK 
e-mail: annajadwisczok.ania@interia.pl

RJP nr 17 GISZOWIEC (1.03.2015) 
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2
(pl. Pod Lipami 1, 1-3 – budynek „Gawlikówki”)
tel: 32 259 30 59
Przewodniczący Rady 
GRZEGORZ AUGUSTYN 
e-mail: grzegorz.augustyn@rjp17.giszowiec.pl

RJP nr 18 Murcki (23.03.2014) 
ul. Kołodzieja 42, 40-749 Katowice 
e-mail: rjp.murcki@gmail.com
Przewodniczący Rady
JAN BRODA 

RJP nr 19 Piotrowice-Ochojec (20.11.2016) 
ul. Gen. Jankego nr 136, 40-617 Katowice 
tel: 32 705 45 28
Przewodniczący Rady 
ANDRZEJ DAWIDOWSKI 
e-mail: a.dawidowski@op.pl

RJP nr 20 Zarzecze (23.03.2014)
ul. Pawła Stellera 4, 40-748 Katowice 
Przewodniczący Rady 
STANISŁAW KRUSZ  
e-mail: kancelaria@krusz.com 

RJP nr 21 Kostuchna (23.03.2014)
ul. Boya-Żeleńskiego 83, 40-750 Katowice 
e-mail: rada.kostuchna@gmail.com
Przewodniczący Rady 
SŁAWOMIR JARZYNA

RJP nr 22 Podlesie (11.05.2014) 
ul. Uniczowska 36, 40-748 Katowice 
e-mail: rjp22podlesie@gmail.com
Przewodniczący Rady 
JACEK SZYMIK-KOZACZKO 

Informacje na temat posiedzeń i dyżurów Rad Jednostek Pomocniczych można znaleźć w BIP
www.bip.katowice.eu/RadaMiasta/JednostkiPomocnicze
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Informacja ogólna:
Wydział Polityki Społecznej
Adres: ul. Rynek 1, 40-003 Katowice,  
tel. 32 2593-118
e-mail: inicjatywalokalna@katowice.eu

Informacje szczegółowe (zgodnie z zakresem 
zgłaszanych inicjatyw lokalnych)

Wydział Kształtowania Środowiska
Adres: ul. Rynek 1, 40-003 Katowice, 
Joanna Krawiec 
tel. 32 259 38 89
e-mail: joanna.krawiec@katowice.eu 
Zakres inicjatyw lokalnych: ochrona przyrody, 
w tym zieleni miejskiej.

Wydział Kultury
Adres: ul. 3 Maja 7, 40-096 Katowice, 
Izabela Baster
tel. 32 2593-705
e-mail: izabela.baster@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgno-
wanie polskości oraz rozwój świadomości naro-
dowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność 
na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

Wydział Budynków i Dróg i jednostki podległe 
Adres: ul. Rynek 1, 40-003 Katowice, 
Grzegorz Skupiński
tel. 32 25 93 156
e-mail: grzegorz.skupinski@katowice.eu
Aleksandra Zaguła
tel. 32 25 93 401
e-mail: aleksandra.zagula@katowice.eu

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Adres: ul. Kantorówny 2A 40-381 Katowice, 
tel. 32 256 99 01
fax: 32 256 98 47
e-mail:  mzum@mzum.katowice.pl

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Adres: ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice, 
tel. 32 258 20 21
fax: 32 201 08 85
e-mail:  poczta@kzgm.katowice.pl

Zakres inicjatyw lokalnych: działalność wspoma-
gająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę 
lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej 
stanowiące własność miasta Katowice, a także 
budynki i obiekty małej architektury.

Dane kontaktowe komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta Katowice i jednostek miejskich
opiniujących i/lub współrealizujących inicjatywy lokalne
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Wydział Edukacji i Sportu
Adres: ul. 3 Maja 7, 40-096 Katowice, 
Inicjatywy edukacyjne
Magdalena Floriańska
tel. 32 705 41 69
e-mail: magdalena.florianska@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: edukacja, oświata 
i wychowanie.
Inicjatywy sportowe
Katarzyna Kłoska 
tel. 32 259 37 20
e-mail: katarzyna.kloska@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: działalność w sferze 
kultury fizycznej i turystyki.

Wydział Promocji
Adres: ul. Rynek 13, 40-003 Katowice, 
Magdalena Czekajska
tel. 32 259 38 53
e-mail: magdalena.czekajska@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: działalność wspoma-
gająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wydział Polityki Społecznej
Adres: ul. Rynek 1, 40-003 Katowice, 
Agnieszka Tabaka-Sowa
tel. 32 259 31 18
e-mail: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność 
charytatywna, promocja i organizacji wolontariatu.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Adres: ul. Francuska 70, 40-925 Katowice, 
Joanna Pruchniewska
tel. 32 705 46 19 
e-mail: joanna.pruchniewska@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: porządek i bezpieczeństwo 
publiczne.

Wydział Rozwoju Miasta
Adres: ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice, 
tel. 32 259 36 24
e-mail: rm@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca 
w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, 
kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiące własność 
miasta Katowice, a także budynki i obiekty małej ar-
chitektury (tylko te inicjatywy, które nie są realizowa-
ne przez Wydział Budynków i Dróg).
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1. Kiedy można składać wnioski na inicjaty-
wy lokalne?
Wnioski można składać w terminie od 1 paź-
niernika do 15 listopada z terminem realizacji 
w przyszłym roku.

2. Jakie środki przeznaczono na inicjatywy 
lokalne? 
Na inicjatywy lokalne zaplanowano 1 mln zł.

3. Czy musimy podpisać umowę? 
Tak. Jeśli inicjatywa zostanie przyjęta do re-
alizacji, mieszkańcy z pracownikiem urzędu 
lub jednostki miejskiej wspólnie przygoto-
wują kosztorys i harmonogram działań, które 
stanowią załącznik do umowy.

4. Czy dostaniemy pieniądze za działania w 
ramach pracy nad inicjatywą lokalną?
Nie. Ważnym elementem inicjatywy lokalnej 
jest wkład pracy społecznej mieszkańców.

5. Czy dostaniemy pieniądze na zakup ma-
teriałów i usług?
Nie. Wszystkie wydatki na inicja-
tywę ponoszone są bezpośred-
nio z budżetu miasta Katowice lub 
z budżetu jednostki miejskiej.

6. Czy możemy wybrać dostawcę, realiza-
tora?
Nie. Ponieważ wydatki są ponoszone bez-
pośrednio z budżetu miasta, wydział lub 
jednostka miejska musi stosować Prawo 
Zamówień Publicznych przy wyborze wyko-
nawcy.

Święto Sąsiadów

 

FAQ
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7.  Czy możemy zrezygnować z pracy społecz-
nej w ramach zadania?
Nie. Jeśli praca społeczna była ujęta we wnio-
sku, to należy wywiązać się ze złożonych de-
klaracji. Można jednak zmienić zakres wy-
konywanej pracy społecznej w uzgodnieniu  
z pracownikiem urzędu/jednostki miejskiej.
Nie trzeba wykazywać pracy społecznej na eta-
pie składania wniosku, ale skutkować to będzie 
mniejszą liczbą przyznanych punktów przy oce-
nie inicjatywy przez komisję.

8. Czy możemy pobierać opłaty za udział               
w inicjatywie od mieszkańców?
Tak. Trzeba jednak pamiętać, że przy ocenie 
wniosek w tym kryterium otrzyma „0” punk-
tów.

9. Czy możemy za te pieniądze pochodzące         
z opłat mieszkańców wypłacić sobie premię?
Nie. Odpłatność za udział należy przeznaczyć 
na realizację inicjatywy.

10. Czy możemy zaplanować modernizację np. 
podwórka na terenie wspólnoty mieszkanio-
wej?
Tak. Wymagane jest jednak pisemne oświadcze-
nie zarządcy obiektu o wyrażeniu zgody na prze-
prowadzenie zgłaszanej inicjatywy lokalnej. Jeśli 
inicjatywa lokalna będzie przyjęta do realizacji, 
zostanie podpisane porozumienie o współpracy 
z zarządem wspólnoty mieszkaniowej.

11. Jaka jest minimalna liczba osób popierają-
cych inicjatywę?
Minimum nie jest określone, ale im więcej osób, 
tym wyższa liczba punktów: do 20 osób – 1 pkt, 
od 21 do 50 osób 2–3 pkt., powyżej 50 osób  
4–5 pkt.

12. Czy osoby popierające inicjatywę muszą ją 
wykonywać?
Nie. Ale często osoby popierające inicjatywę de-
klarują też pracę społeczną, bo chcą aktywnie 
uczestniczyć w tych działaniach.

13. Czy osoby popierające inicjatywę muszą 
być zameldowane w Katowicach?
Nie. Wystarczy, aby były to osoby mieszkające 
na terenie Katowic. Adres zamieszkania wpisu-
ją na liście poparcia.

„Historyczny pejzaż Śląska” – uczestnicy pleneru 
malarskiego
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14. Czy organizacja pozarządowa może złożyć 
wniosek o inicjatywę?
Nie. Organizacja pozarządowa może je-
dynie pośredniczyć w składaniu wnio-
sku przez mieszkańców. Nieraz się zda-
rza, że na etapie realizacji członkowie 
organizacji/wolontariusze pomagają miesz-
kańcom przy zadaniach wykonywanych 
w ramach pracy społecznej.

15. Czym różni się wnioskowana kwota od 
całkowitego kosztu inicjatywy?
Na całkowity koszt inicjatywy składa się wnio-
skowana kwota inicjatywy lokalnej oraz wkład 
własny mieszkańców (osobowy, rzeczowy, fi-
nansowy).

16. Czy można w ramach jednej inicjatywy 
przeprowadzić dwa wydarzenia?
Tak, jeśli są ze sobą ściśle powiązane, np. cykl 
spotkań sąsiedzkich.
Należy jednak pamiętać, że realizacja wniosków 
musi zakończyć się w danym roku kalendarzo-
wym.

17. Jaki wkład własny zaproponować przy ini-
cjatywach inwestycyjnych/twardych?
Np. przy remoncie podwórka mieszkańcy mogą 
wykonać prace porządkowe, po remoncie za-
dbać o zieleń albo zorganizować piknik integra-
cyjny, na który przyniosą upieczone przez siebie 
ciasta.

Przystanek Śniadanie
w Parku Powstańców Śląskich
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Inicjatywa lokalna
tzw. miękka

„Katowice w Wikipedii – młodzi potrafią doku-
mentować” to projekt realizowany we współpra-
cy z X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Pade-
rewskiego w ramach Inicjatywy Lokalnej Miasta 
Katowice przez Jacka Durskiego i Marcina Kręgla. 
Inicjatywa lokalna uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 11 000 zł.

Podczas projektu odbyły się:
• szkolenia dla młodzieży dotyczące prawa autor-
skiego, publikowania materiałów na platformach 
Wikipedii i Wikimedii;
• uczniowie i nauczyciele brali udział w zajęciach 
Koła Fotograficznego, spacerach fotograficznych: 
„Szlakiem katowickiej secesji” oraz „Zabudowa 
miasta i jego charakterystyczne miejsca”;
• odbywały się plenerowe lekcje zdjęciowe oraz 
indywidualne sesje fotograficzne w przestrzeni 
miejskiej. 

Dzięki zajęciom młodzież poznała miasto nie tyl-
ko od strony architektonicznej, ale również kultu-
ralnej i historycznej. 
• Projektowi towarzyszył konkurs na opracowanie 
artykułu lub cyklu fotografii dotyczących Katowic, 
opublikowanych na platformie Wikipedii. 

Przykładowe inicjatywy lokalne

W projekcie wzięło aktywnie udział przeszło 230 
uczniów i 7 dorosłych, a jego efekty dostępne 
są dla wszystkich użytkowników Wikipedii oraz 
wszystkich osób odwiedzających wystawę. 

Przebieg projektu został odnotowany między in-
nymi na witrynie szkoły: www.xlo.pl w szkolnych 
profilach portali społecznościowych: 
www.instagram.com/takapaderewa/, 
fb.com/xlo.katowice oraz na dedykowanej pro-
jektowi (i wcześniejszym podobnym działaniom) 
stronie Wikipedii:
pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekty_szkol-
ne_i_akademickie/X_LO_w_Katowicach

Spacer fotograficzny „Szlakiem katowickiej secesji”
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Inicjatywa lokalna
inwestycyjna

„Nowe podwórze w dzielnicy funkcjonalistycz-
nej obejmujące obszar ulic Jordana, Skłodow-
skiej oraz Poniatowskiego w Katowicach” (rejon 
budynków położonych przy ulicach: Jordana 13  
i 13d, Skłodowskiej 39-49 i Poniatowskiego 22-30  
w Katowicach).
Inicjatywa lokalna uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 60 000 zł.

W ramach inicjatywy wykonano:
• prace remontowe murków klinkierowych okala-
jących poszczególne place zieleni;
• wyizolowano, po wcześniejszym odkryciu ścian 
od strony gruntu, wszystkie ściany śmietnika  
i przygotowano odpowiednie podłoże pod obło-
żenie ich płytkami klinkierowymi;
• przycięto posusz na drzewach i krzewach we-
wnątrz zieleńca środkowego, 
• na małych, nieregularnych wydeptach od strony 
ul. Jordana, przy współpracy z kilkoma mieszkań-
cami tego rejonu, zorganizowano zieleńce, zabez-
pieczając je na koniec niskimi płotkami.

Opracowanie merytoryczne:
Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Katowice 

Opracowanie graficzne:
Wydział Promocji
Urząd Miasta Katowice
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www.katowice.eu
www.facebook.com/Katowice.eu

www.katowice.eu/urzad-miasta/inicjatywa-lokalna
inicjatywalokalna@katowice.eu


