
załacznik do pisma

wkład Miasta 

Katowice
wkład wnioskodawcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego

Debaty społeczne jako forma 

dialogu ze społeczeństwem i 

kluczowy determinant 

bezpieczeństwa. Rola debat w 

kształtowaniu  świadomości 

obywatelskiej w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego

2013 – XI 2014 Jadwiga Stawnicka 

Wszystkie dzielnice 

miasta Katowice – 22 

debaty 

Tematyka debat: bezpieczeństwo 

mieszkańców, zagrożenia 

przestępczością, przemoc w rodzinie, 

ocena działalności Policji, współpracy 

lokalnych społeczności z innymi 

podmiotami w kwestii zachowania 

porządku i bezpieczeństwa publicznego.

15 000 zł

Inicjator zobowiązuje 

się świadczyć pracę 

społeczną 3 osób, 

obejmującą łącznie 

2640 roboczogodzin, 

na wykonanie 

następujących 

czynności: 1) 

przygotowanie 

merytoryczne debaty, 

ustalenie tematyki 

debaty, 2) 

moderowanie debaty, 

3) koordynacja prac 

związanych z 

kontaktami z Policją, 

Strażą Miejską, 

Powiatowym Urzędem 

Pracy, Urzędem Miasta 

Katowice, Radami 

Jednostek 

Pomocniczych, 4) 

dystrybucja plakatów i 

ulotek,

TAK 

Inicjatywa dotyczy prowadzenia i organizacji debat 

społecznych przez wnioskodawcę (prof. zw. dr hab. 

Jadwigę Stawnicką) na terenie Katowic. Debaty te będą 

odbywały się z udziałem Policji, Straży Miejskiej, instytucji 

samorządowych, przedstawicieli rad jednostek 

pomocniczych i innych przedstawicieli społeczności 

lokalnych. Liczba debat społecznych wynosiłaby 22 – 

czyli zostałyby przeprowadzone w każdej z dzielnic 

Katowic. Debaty odbywałyby się najpierw w dzielnicach, 

w których są popełniane najbardziej dotkliwe dla ludzi 

przestępstwa (Szopienice-Burowiec, Załęże, Nikiszowiec, 

Śródmieście) oraz wybranych pozostałych dzielnicach. 

Wnioskodawczyni będzie prowadziła (moderowała) 

debaty – jako osoba neutralna, spoza środowiska, 

niereprezentująca żadnych służb mundurowych, ani 

instytucji samorządowych, a reprezentująca – Uniwersytet 

Śląski. Inicjatywa wpisuje się w założenia Programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 

2013 r. Zgodna jest również z zadaniami prowadzonymi 

przez WZK

2. Wydział Kultury

Wniosek pn. Festyn rodzinny 

„Jesień w mieście” - 

inicjatywa skierowana do 

mieszkańców miasta, 

wszystkich jego grup 

społecznych i wiekowych. 

Inicjatywa ma na celu 

podniesienie wartości 

funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej i odczucia wzrostu 

wartości społecznej i 

kulturowej dla mieszkańców 

miasta wskutek darmowego 

dostępu do kultury.

5.10.2013r.
Cinematographer 

Productions Katowice

Katowice - Park Leśny 

Muchowiec

Zakres rzeczowy obejmuje: promocję 

wydarzenia, działania organizacyjne 

związane z inicjatywą (budowa sceny, 

nagłośnienia, oświetlenia) oraz 

przygotowanie umów i rozliczenie 

projektu. Termin działań: sierpień-

grudzień 2013r.

85 000 zł 15 000 zł NIE

Wniosek rozpatrzono negatywnie, gdyż tego typu 

inicjatywy realizowane są przez organizacje pozarządowe 

i instytucje kultury przy wsparciu z budżetu miasta w 

trybie Otwartego Konkursu Ofert lub Zakupu Usługi, w 

wys. od 2-10 000,00 zł.

Zakres rzeczowy inicjatywy (krótki 

opis)

Czy wniosek 

przyjęto do 

realizacji : TAK / 

NIE

Uwagi (jeśli wniosek nie przyjeto do realizacji - 

wpisać krótkie uzasadnienie)

Zestawienie wniosków za 2013 rok zgłoszonych na podstawie Uchwały nr XVI/600/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12 września 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej 

Przewidywane koszty realizacji 

inicjatywy

Lp.

Komórka 

organizacyjna / 

jednostka 

organizacyjna 

rozpatrująca 

wniosek

Nazwa i opis inicjatywy

Termin 

realizacji 

inicjatywy

Wnioskodawca
Miejsce wykonywania 

inicjatywy
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3. Wydział Kultury

Wniosek pn. Przystosowanie 

biura Fundacji 

Cinematographer Productions 

dla potrzeb kulturalno-

społecznych i funkcjonalności 

dla mieszkańców Katowic.

wrzesień 2013 -

19.06.2020r

Cinematographer 

Productions Katowice

Katowice - ul. 

Staromiejska 4

Zakres rzeczowy obejmuje: zakup 

sprzętu, mebli i wyposażenia biura oraz 

rozliczenie projektu.

20 000 zł brak NIE

Wniosek rozpatrzono negatywnie z uwagi na 

niezgodność złożonego wniosku z ideą zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa ma 

charakter indywidualny.

4. Wydział Kultury

Wniosek pn. "Festiwal 

Fotografii Koncertowej" . 

Inicjatywa propagująca i 

rozwijająca zainteresowania i 

pasje artystów 

profesjonalnych oraz 

amatorów fotografii. Festiwal 

łączy koncerty gwiazd muzyki 

i zespołów lokalnych z 

konkursem fotografii 

koncertowej i imprezami 

towarzyszącymi.

23.11.2013r.
Cinematographer 

Productions Katowice

Miasto Katowice, Teatr 

Śląski im. St. 

Wyspiańskiego

Zakres rzeczowy obejmuje: 

przeprowadzenie konkursu fotografii 

koncertowej, organizację wystawy 

fotografii, organizację gali finałowej 

festiwalu, rozliczenie projektu, promocję 

projektu.

70 000 zł 10 000 zł NIE

Wniosek rozpatrzono negatywnie z uwagi na błędy 

formalne występujące we wniosku oraz jego 

uzupełnieniu.

5. Wydział Kultury

Wniosek pn. "Przystanek 

Katowice" - promowanie 

premier i wydarzeń 

organizowanych w 

instytucjach kultury m.in. w 

Teatrze Śląskim, Kinie 

"Kosmos" i Teatrze "Korez" 

poprzez wspólne działania z 

mieszkańcami.

wrzesień 2013-

19.06.2014r.

Cinematographer 

Productions Katowice
Katowice

Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie 

plakatów, ulotek, promocję wydarzeń, 

rozliczenie projektu.

33 000 zł brak NIE

Wniosek rozpatrzono negatywnie z uwagi na 

niezgodność złożonego wniosku z ideą zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, a także z 

uwagi na fakt, że działania promocyjne, które obejmuje 

inicjatywa są prowadzone w ramach zadań własnych 

instytucji kultury.

6. Wydział Kultury

Wniosek pn. Konkurs 

ART.UPCYKLING.PL 2014 - 

celem zadania jest 

organizacja konkursu i 

wydanie katalogu wystawy 

pokonkursowej oraz 

organizacja warsztatów i 

seminarium.

1.10.2013r.-

15.06.2014r.

Halina Godecka Fundacja 

Akademia Mediów, Katowice

Galeria Rondo Sztuki w 

Katowicach

Zakres rzeczowy obejmuje: etap 

przygotowawczy (opracowanie 

regulaminu konkursu, przyjmowanie 

zgłoszeń itd.), etap realizacji 

(przygotowanie i druk katalogu, 

realizacja wystawy, rozliczenie projektu).

65 950 zł 15 000 zł NIE

Wniosek rozpatrzono negatywnie. Inicjatywa ze względu 

na swój szeroki zasięg odbioru, jak również szeroki 

zakres organizacyjny, nie jest inicjatywą lokalną.

7. Wydział Kultury

Wniosek pn. Inicjatywa - na 

rzecz Powstania Muzeum 

Hutnictwa Cynku w 

Katowicach-Szopienicach - 

utworzenie muzeum oraz 

realizacja działań statutowych 

stowarzyszenia.

lata 2014-2018

Stowarzyszenie na rzecz 

Powstania Muzeum 

Hutnictwa Cynku w 

Katowicach-Szopienicach

Tereny przylegające do 

budynku laboratorium 

Huty Szopienice w 

likwidacji oraz 

nieruchomość przy ulicy 

11 Listopada 30 w 

Katowicach-

Szopienicach

Zakres rzeczowy obejmuje: 

zorganizowanie przejęcia nieruchomości 

wraz z działką od likwidatora Huty 

Szopienice.

100 000 zł brak NIE

Wniosek rozpatrzono negatywnie z uwagi na: -Miasto 

Katowice nie jest właścicielem gruntu, na którym miałoby 

powstać muzeum, - w opisie inicjatywy brak jest 

propozycji wnioskodawców dotyczących działań 

formalnych i merytorycznych oraz inne.
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8. Wydział Kultury

Wniosek pn. "Gospel bez 

Granic, 14-15 grudnia 2013" - 

wydarzenie muzyczno-

kulturalne, które połączy dwa 

miasta: Katowice i 

Sosnowiec. Projekt zawiera 

dwie części: warsztaty i 

koncert finałowy.

14-15 grudnia 

2013
Aniela Kowalczuk

Energatyczne Centrum 

Kultury im. Jana Kiepury 

w Sosnowcu, Miejski 

Dom Kultury "Szopienice 

- Giszowiec" w 

Katowichach.

Zakres rzeczowy obejmuje: 

opracowanie projektu, promocję, 

przeprowadzenie warsztatów i koncertu 

finałowego.

5 000 zł 6 000 zł TAK 

Wniosek rozpatrzono pozytywnie i przekazano do 

realizacji Miejskiemu Domowi Kultury "Szopienice-

Giszowiec" w Katowicach.

9.
Wydział Budynków 

i Dróg 

Rozbudowa infrastruktury 

lokalu przy ul. 3 Maja 11 

(dawnej hali butów) z 

przeznaczeniem na kameralny 

teatr i centrum kultury.

Pierwszy 

kwartał 2014r.
Stowarzyszenie FAMI.LOCK 

Lokal użytkowy przy ul. 3 

Maja 11 w Katowicach. 

Prace remontowo -adaptacyjne lokalu 

użytkowego przy ul. 3 Maja 11 w 

Katowicach mające na celu 

przystosowanie go do planowanej 

działalności tj. kameralnego teatru i 

centrum kultury. 

100 000 zł

1) finansowy - 30 000 

zł, 2) rzeczowy - część 

wyposażenia sali 

widowiskowej, 3) praca 

społeczna- 200 godzin  

NIE

Stowarzyszenie FAMI.LOCK zgodnie z zawartą w dniu 

24.06.2013 r. umową najmu zobowiązało się w  lokalu 

użytkowym przy ul. 3 Maja 11 w Katowicach wykonanać 

prace remontowo-adaptacyjne we własnym zakresie i na 

własny koszt w związku z czym złożony wniosek o 

realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej  został rozpatrzony negatywnie. 

10. Wydział Edukacji

,,Większy niż król, ten książe" - 

konkurs wiedzy historycznej 

na temat księcia Józefa 

Poniatowskiego

29 listopada 

2013 r.
Katarzyna  Młynarczyk 

MDK ,,Szopienice-

Giszowiec" w 

Katowicach

Inicjatywa dot. realizacji konkursu 

wiedzy historycznej na temat księcia 

Józefa Poniatowskiego. Celem 

inicjatywy jest podtrzymywanie i 

upowszechnianie tradycji narodowej, 

popularyzacja wiedzy historycznej, 

pielegnowanie polskości oraz zwrócenie 

uwagi i podkreślenie związków historii, 

tradycji i kultury naszego kraju z historią 

europejską. Adresatem inicjatywy jest 

katowicka młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych

5 000 zł

wkład rzeczowy: 

pomoce naukowe w 

postaci ksiażek i 

reprodukcji, zasoby 

MDK ,,Szopienice-

Giszowiec", 40 h pracy 

społecznej 

pracowników MDK

NIE

Konkursy przedmiotowe, organizowane w katowickich 

szkołach, finansowane są ze środków budżetowych, z 

funduszu Rady Rodziców lub środków uzyskanych od 

sponsorów. Średni koszt organizacji takiego konkursu 

wynosi 200-300 zł., tym samym wnioskowana kwota 5000 

zł. na zorganizowanie tego samego rodzaju inicjatywy jest 

wartością znacznie przeszacowaną. Ponadto, we 

wniosku brak jest diagnozy realnych potrzeb 

potencjalnych uczestników konkursu, jednoznacznie 

wskazującej na związek pomiędzy oczekiwaniami 

uczniów, a adresowaną do nich ofertą. To stawia pod 

wątpliwość kwestię rzeczywistego reprezentowania 

interesów mieszkańców. Dodatkowo, wnioskodawcą jest 

jedna osoba, co w przypadku ewentualnych sytuacji 

losowych, może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą 

prawidłową realizację zadania.

11. Wydział Edukacji
,,Nie bij, nie krzywdź"- 

szkolenia dla nauczycieli

20 września-20 

lutego 2013 r.

Fundacja Przetrwać 

Cierpienie w Katowicach

Siedziba Fundacji 

Przetrwać Cierpienie ul. 

Andrzeja 13 40-061 

Katowice

Celem jest zapoznanie nauczycieli z 

rozpoznawaniem symptomów 

świadczących o przemocy w rodzinie 

oraz ze sposobami reagowania i 

szukania pomocy

24 800 zł

5160 zł kosztów 

własnych 160 godzin 

pracy społecznej opraz 

wkład rzeczowy w 

postaci laptopów, 

rzutnika, flipcharta, 

przerw kawowych i 

materiałów 

szkoleniowych

NIE

Oferta szkoleń dla nauczycieli powinna zostać 

przedstawiona bezpośrednio adresatom szkolenia- środki 

które mogą zostac przeznaczone na kursy i szkolenia 

znajduja się w budżetach szkół. W roku 2013 Miasto 

przeznaczyło na ten cel 1.374.260 zł.



załacznik do pisma

12. Wydział Edukacji

,,Organizacja imprez 

edukacyjno-sportowo-

rekreacyjnych w kilku 

dzielnicach Katowic, 

skierowanych do 

najmłodszych mieszkańców 

Miasta pn. Bezpieczne 

Katowice dla najmłodszych

przełom sierpnia 

i września bądź 

przełom 

września i 

października 

2013 r.

Jarosław Świerczewski 

Śródmieście, os. 

Paderewskiego, 

os.Witosa, os. 

Tysiąclecia, Ligota, 

Piotrowice, Giszowiec.

Organizacja imprez edukacyjno-

sportowo-rekreacyjnych w kilku 

dzielnicach Katowic, skierowanych do 

najmłodszych mieszkańców Miasta ( 2-

10 lat). Imprezy mają na celu edukację 

najmłodszych w zakresie tamatu 

bezpieczeństwa

600 zł. za każdą 

imprezę

1000 zł. na 

przygotowanie 

profesjonalnego spotu 

filmowego 

promującego cykl 

imprez, do 60 godzin 

pracy społecznej, wkład 

rzeczowy w postaci 

nagłośnienia i 

bezprzewodowego 

systemu 

mikrofonowego

NIE

Na terenie Miasta prowadzone są stałe działania w 

zakresie bezpieczeństwa najmłodszych w ruchu 

drogowym przez dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół 

podstawowych, Komendę Miejską Policji oraz Straż 

Miejską. Ponadto doskonalenie umiejętności i wiedzy 

dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest stałym zadaniem 

wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych, co wynika 

z podstawy programowej oraz programów edukacyjnych. 

Dzieci na terenie Miasta są objete działaniami 

profilaktycznymi zarówno przez Straż Miejską ( Z bajką 

bezpieczniej, Po drodze nam z LEGO, Bezpieczne 

Dziecko Przyjaciel Sznupka, Bezpieczny Gimnazjalista) 

jak i Policję ( Bezpieczny maluch) na w/w działania 

Miasto przeznacza corocznie ok 80000 zł.

13. Wydział Edukacji

Budowa skoczni w dal oraz 

pokrycie tartanem rzutni do 

oszczepu na terenie boiska 

sportowego Gimnazjum nr 9 

im. R. Traugutta w 

Katowicach

wrzesień-

październik 

2013 r.

Adam Dubiel

Boisko sportowe na 

terenie Gimnazjum nr 9 

im. R. Traugutta

Modernizacja rzutni oraz budowa 

skoczni pozwoliłyby na atrakcyjniejsze 

prowadzenie zajęc w-f, treningów sekcji 

MKS MOS, tym samym większa ilość 

uczniów mogłaby być zaangażowana w 

powszechny sport, pożytecznie i 

bezpiecznie spędzac czas wolny 

realizując swoje pasje.

20 000 zł

120 godzin pracy 

społecznej, sprzęt 

gospodarczy dla 

młodziezy pomagającej 

w ramach prac 

społecznych

NIE

Kwota wskazana we wniosku jest niedoszacowana. 

Zgodnie z wyceną dokonaną przez ZOJO wydatki na 

wykonanie tej skoczni sięgają ok. 30000 zł.

14. Wydział Edukacji
,,Prawdziwa historia Katowic - 

sztuka ziemi (Land art.)"

1 wrzesnia 2013-

31 marca 2014 

r.

Aleksandra Lamik-Syla 
Rynek miasta i 

najbliższe okolice

Promocja Miasta, przybliżenie 

mieszkańcom Katowic powodów 

powstania Miasta na zalesionych 

terenach.

50 000 zł 

użyczenie 

helikoptera z 

fotoreporterem i 

kamerą, sprzet 

oświetleniowy, 2-

3 tony węgla do 

zwrotu, tablica 

interaktywna i 

laptop

sprzęt komputerowy, 

biurowy, aparat 

fotograficzny z kamerą, 

480 godzin pracy 

społecznej

NIE
Nie określono zakresu działania, grupy docelowej ani 

kalkulacji przewidywanych kosztów

15. Wydział Edukacji

Utworzenie pracowni 

ceramicznej w ramach zajęć 

kółka plastycznego

wrzesień 2013 r.- 

czerwiec 2014 r.
Teresa Kubacka

Szkoła Podstawowa nr 

37 im. Ks. J. 

Twardowskiego

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, 

mających wymiar artystyczny i 

poznawczy dla uczniów w wieku 6-12 lat

12 950 zł

wkład rzeczowy w 

postaci koła 

garncarskiego oraz 

pracowni plastycznej, 

80 godzin pracy 

społecznej

NIE

Pomimo wezwania strony nie uzupełniono wniosku o 

dokumenty potwierdzające, że SP 37 dysponuje 

pomieszczeniem, które może być przeznaczone na 

prowadzenie zajęć z zakresu ceramiki
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16.
Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Oczyszczenie wód zbiornika 

wodnego Morawa za pomocą 

Rezonatora Wodnego EOS 

2000

Do końca roku 

2013 wykonane 

zostaną badania 

jakości wód 

zbiornika przed 

zastosowaniem 

urządzenia, a w 

roku 2014, pod 

warunkiem 

uzyskania 

środków z 

Stowarzyszenie PRO-EKO 

Szopienice 
Staw Morawa

Wykonanie analiz jakości wód i osadów 

dennych zbiornika Morawa, które 

określą zakres zastosowania 

Rezonatora Wodnego EOS 2000 w celu 

oczyszczenia Stawu Morawa.

50 000 zł

50 godzin pracy 

społecznej 

wykonywanej przez 10 

osób

TAK

17.
Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

Miejskie toalety

Sierpień 2013 

lub następny 

najbliższy 

możliwy termin 

zaakceptowany 

przez Urząd 

Miasta 

Katowice.

Fundacja Piaskowy Smok 

Katowice – centrum 

miasta, ze szczególnym 

uwzględnieniem Rynku, 

placu Piotra Skargi i ulic: 

Mariackiej, Dworcowej, 

Staromiejskiej, 

Warszawskiej, 

Stawowej.

Wstępne rozeznanie zapotrzebowania 

na proponowane urządzenia, 

zaopiniowanie proponowanych urządzeń 

przez Urząd Miasta, wyznaczenie 

punktów zamontowania szaletów 

miejskich, postawienie szaletów 

miejskich, sprawdzenie funkcjonalności 

ustawionych szaletów, weryfikacja 

układu rozmieszczenia szaletów, 

monitoring i bieżące utrzymywanie 

szaletów.

Do 50 000,00 zł

Zasoby rzeczowe biura 

Fundacji Piaskowy 

Smok, reklama i 

promocja w mediach 

społecznościowych, 

projekt identyfikacji 

graficznej zadania, 

wykonanie oznaczeń 

graficznych dla 

szaletów oraz 

rozmieszczenie znaków 

identyfikacji graficznej 

na terenie śródmieścia 

Katowic; praca 

społeczna 4 osób 

wykonywana łącznie 

przez 100 godzin.

NIE

Rodzaj toalet pomija możliwość pełnego skorzystania, 

uniemożliwia korzystanie przez kobiety, dzieci, osoby 

niskiego wzrostu i osoby niepełnosprawne. Wniosek nie 

uwzględnia niemożności stawiania takich obiektów w 

ciągach pieszo-jezdnych, jak również protestów 

mieszkańców budynków i administratorów lokali, przy 

których miałyby być ustawione toalety. Proponowana 

konstrukcja toalet z folii i desek jest bardzo podatna na 

zniszczenia i dewastacje. Kwestia dot. wybudowania na 

ul. Mariackiej Tylnej toalety z bloczków gazobetonowych 

pokrywa się z prowadzonym przez Architekta Miasta 

postępowaniem dot. lokalizacji i budowy na tej ulicy 

stacjonarnej toalety. Budowla ma być architektonicznie 

wkomponowana do układu ulicy i betonowego nasypu 

kolejowego.

18.
Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

odKUPienie Katowic – 

społecznościowe dbanie o 

czystość miasta

01.09.2013 – 

31.12.2013

Stowarzyszenie Centrum 

Szkoleń i Rozwoju 

Osobistego MERITUM 

Śródmieście, Koszutka, 

Wełnowiec-Józefowiec, 

Nikiszowiec, Ligota-

Panewniki, Piotrowice

Instalacja 40 szt. koszy w lokalizacjach 

wskazanych przez mieszkańców, akcja 

promocyjna projektu „odKUPienie 

Katowic”, promocja korzystania z „psiej” 

infrastruktury i możliwości wskazywania 

nowych lokalizacji koszy, uzgodnienie 

lokalizacji kolejnych 40 szt. koszy i ich 

instalacja.

45 118,74 zł

Praca społeczna - 

administracja i 

moderacja portalu 

psy.eco21.pl oraz 

organizacja warsztatów 

mapowania  (11 osób, 

110 godzin). Zasoby 

rzeczowe - 

udostępnienie i 

utrzymanie portalu do 

mapowania 

społecznościowego 

psy.eco21.pl w okresie 

realizacji projektu.

NIE

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Katowice – to właściciele 

nieruchomości zapewniają utrzymanie należytego stanu 

sanitarnohigienicznego. Realizacją wnioskowanego 

zadania, na terenach administrowanych przez miasto, w 

ramach posiadanych kompetencji oraz środków 

finansowych zajmuje się już Zakład Zieleni Miejskiej.  Na 

terenie miasta rozstawionych jest obecnie ponad 160 

koszy na psie odchody wraz  z woreczkami, a w roku 

2013 zostało już zakupionych 110 psich pakietów (110 

000 woreczków).
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19.
Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

„Zróbmy to razem!” - 

stabilizacja gruntu pod 

miejsca postojowe z 

elementami terenów 

zielonych

01.10.2013 – 

31.07.2014

Grupa inicjatywna pod 

nazwą Inicjatywa – Osiedle 

Kukuczki 

Teren wzdłuż ul. 

Lubuskiej i ul. 

Kurpiowskiej

Kampania informacyjna o planowanych 

warsztatach partycypacyjnych, 

przygotowanie profesjonalnego projektu 

terenu, weryfikacja i przygotowanie 

ostatecznego spisu materiałów 

potrzebnych do realizacji projektu,  

uzgodnienia inwestora z Tauron Ciepło, 

uzyskanie pozwolenia na budowę, 

zgłoszenie zakupu materiałów, 

przygotowanie terenu i realizacja prac 

budowlanych oraz ogrodniczych, odbiór 

końcowy.

75 000,00 zł

Wkład rzeczowy: mapa 

terenu w skali 1:1000, 

projekt 

zagospodarowania 

zieleni, plakaty, praca 

społeczna (34 osoby, 

226 godzin).

Wniosek jest w 

trakcie 

opiniowania 

20.
Wydział Sportu i 

Turystyki

„Rozwój prowadzonej 

działalności sportowej” klubu 

squashowego SquashFit

natychmiast po 

rozpatrzeniu 

wniosku

Firma FHU „PANDA” S.C. G. 

Kwosek, K. Kwosek

Klub squashowy 

SquashFit przy ul. 

Piotrowickiej 90 w 

Katowicach-Ligocie

Zakup sprzętu fitness oraz akcesoriów 

niezbędnych do prowadzenia 

sportowych treningów personalnych

60 000 zł 5 000 zł NIE

Z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych tj. 

wniesienie wniosku przez podmiot nieuprawniony 

wniosek rozpatrzono negatywnie.

21.
Wydział Sportu i 

Turystyki

„Silesia On Skim – projekt 

S.O.S.” - inicjatywa ma na 

celu promocję prężnie 

rozwijającego się w świecie 

sportu – Skimboardu poprzez 

zorganizowanie 8 dużych 

eventów, które będą łączyły 

zawody skimboardowe z 

warsztatami i dodatkowymi 

atrakcjami

Projekt ma być 

realizowany w 

okresie od maja 

do listopada 

2014 roku (2013 

rok – okres 

przygotowań).

Anna Zawartka-Rożek 

Projekt ma być 

realizowany na terenie 

całego miasta na 

sztucznie zbudowanym 

torze 

Organizacja bezpłatnych warsztatów, 

pokazów, szkółek dla mieszkańców, 

zakup toru, opłata obsługi, zakup 

materiałów potrzebnych do 

przeprowadzenia warsztatów – deski, 

zabezpieczenia, produkcja grafiki na 

deskę promującą miasto Katowice, 

wynagrodzenie organizatorów, promocja 

wydarzenia, transport sprzętu, 

ewentualne nagrody i gadżety dla 

uczestników, opłata trenerów, 

ubezpieczenie

150 000 zł netto 

oraz 

zapotrzebowanie 

na pomoc 

techniczną ze 

strony miasta: 

udostępnienie 

namiotów, 

nagłośnienia 

prądu, Toy Toi, 

sprzątania po 

wydarzeniu a w 

przypadku 

budowy toru poza 

zbiornikiem 

wodnym – 

udostępnienie 

hydrantu z wodą.

Wkład pracy społecznej 

w ilości 700 godzin oraz 

środki pieniężne 

uzyskane od 

potencjalnych 

sponsorów, jednak nie 

zadeklarowano żadnej 

kwoty. 

NIE

„Silesia On Skim – projekt S.O.S.” w ocenie Wydziału 

Sportu i Turystyki nie wpisuje się w ideę inicjatywy 

lokalnej. Jest to wniosek o środki finansowe dla osób 

fizycznych na prowadzenie określonej działalności, a nie 

wniosek o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej.
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22.
Wydział Sportu i 

Turystyki

„Modernizacja Stanicy 

Wodnej – remont i rozbudowa 

pomostu na akwenie 

MORAWA”

do 30 listopada 

2013

Związek Harcerstwa 

Polskiego - 10 Drużyna 

Harcerska im. gen. Mariusza 

Zaruskiego z siedzibą w 

Katowicach – Szopienicach 

Staw Morawa w 

Katowicach – 

Szopienicach przy ul. 

Morawy

Usunięcie starego pomostu, 

oczyszczenie dna, zakup i posadowienie 

nowego pomostu

30 000 zł

wkład pracy społecznej 

w ilości 200-300 godzin 

(przygotowanie 

rysunków sytuacyjnych 

umiejscowienia nowego 

pomostu, oczyszczenie 

dna, usunięcie starego 

pomostu, pomiary 

głębokości przy użyciu 

echosondy, 

pomalowanie desek)

TAK

W ocenie Wydziału Sportu i Turystyki wniosek wpisuje się 

w ideę inicjatywy lokalnej a jego realizacja jest celowa z 

punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. W upalne 

dni na Stawie MORAWA od lat chętnie wypoczywają 

dziesiątki, albo i setki mieszkańców Szopienic. Staw 

posiada niewielką plażę a w bezpośrednim sąsiedztwie 

swoją stanicę posiada 10 Harcerska Drużyna Żeglarska 

im. Mariusza Zaruskiego w Katowicach oraz Uczniowski 

Klub Sportowy JUNGA, które wykorzystują wody akwenu 

do szkoleń żeglarskich, wodnych, ratowniczych i 

motorowodnych.

23.
Wydział Sportu i 

Turystyki

Spotkanie katowickiej 

młodzieży z byłym 

zawodnikiem NBA – trening 

mentalny i sportowy.

26-27 

października 

2013 r.

UKS „SP 27 Katowice” 
Hala Gimnazjum Nr 19 w 

Katowicach

 Spotkanie katowickiej młodzieży z 

byłym zawodnikiem NBA – trening 

mentalny i sportowy w dniach 26-27 

października 2013 r.

5 500 zł 3 800 zł NIE

Wniosek rozpatrzony negatywnie- nie wpisuje się w ideę 

inicjatywy lokalnej. Imienna lista wnioskodawców 

zawierała nazwiska tylko 3 osób – bezpośrednio 

związanych z UKS „SP 27”.Ponadto  dotychczasowe 

doświadczenia podmiotu w realizacji zadań podobnego 

typu doświadczenia mają  charakter ogólny i wynikają z 

bieżącej, statutowej działalności UKS "SP 27 Katowice". 

Nie gwarantują natomiast przygotowania do realizacji 

zadania  zgłoszonego we wniosku.  

24.
Wydział Sportu i 

Turystyki

Młodzieżowe Mistrzostwa 

Katowic w piłce nożnej- II 

edycja 

14, 21, 28 

września oraz 5, 

12, 19, 26 

października 

2013 r.

Stowarzyszenie „AFISH” 

Szkoły Podstawowe Nr 

56, 51, 64 i 37, 

Gimnazjum Nr 9 oraz 

Ośrodek Sportowym 

MOSiR -u „Słowian” w 

Katowicach

Cykl turniejów piłkarskich dla młodzieży 

do 18 roku życia, rozgrywanych na 

boiskach szkolnych w wybranych 

dzielnicach  Katowic. I edycja została 

zorganizowana we współpracy z UM 

Katowice w 2012 r. przy okazji finałów 

Euro 2012.

7 160 zł 600 zł NIE

Wniosek został rozpatrzony negatywnie.  Przedmiotowy 

wniosek nie spełnia wymogów formalnych ze względu na 

na brak imiennej listy wnioskodawców – mieszkańców 

Miasta Katowice. Inicjatywa lokalna ma służyć realizacji 

przedsięwzięć zmierzających do zaspokojenia 

zbiorowych potrzeb. Wniosek nie posiada imiennej listy 

wnioskodawców. Trudno zatem ocenić faktyczne 

poparcie mieszkańców społeczności lokalnej dla 

zaproponowanego zadania, a tym samym celowość jego 

realizacji z punktu widzenia potrzeb społeczności 

lokalnej. Brak podpisów na imiennej liście 

wnioskodawców poddaje w wątpliwość, że rozeznanie 

takie zostało przeprowadzone. 

25.
Wydział Polityki 

Społecznej

Montaż platformy dla osób 

niepełnosprawnych Ośrodku 

Rehabilitacyjno- Edukacyjno – 

Wychowawczym im. Dr Marii 

Trzcińskiej – Fajfrowskiej w 

Katowicach -  Giszowcu.

maj - wrzesień 

2013 roku

Polskie Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym 

prowadzące Ośrodek 

Rehabilitacyjno- Edukacyjno 

– Wychowawczym im. Dr 

Marii Trzcińskiej – 

Fajfrowskiej w Katowicach -  

Giszowcu

Ośrodek Rehabilitacyjno- 

Edukacyjno – 

Wychowawczym im. Dr 

Marii Trzcińskiej – 

Fajfrowskiej w 

Katowicach -  Giszowcu

montaż platformy dla osób 

niepełnosprawnych, która  stanowić 

będzie pomoc w przejściu do pracowni 

specjalistycznych znajdujących się w 

Ośrodku dla 59 podopiecznych Ośrodka 

w wieku 3 – 25 roku życia dotkniętych 

różnymi niepełnosprawnościami.

47 970 zł

wkład finansowy - 47 

970 zł (środki PFRON), 

wkład rzeczowy oraz 

wkład w formie pracy 

społecznej

NIE

Wniosek rozpatrzony negatywnie. Deklarowany wkład 

finansowy wnioskodawcy to środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

sfinansowanie zadania z dwóch różnych źródeł (środki 

PFRON i budżet miasta Katowice), gdzie jest rozbieżny 

sposób rozliczenia, powoduje, że realizacja zadania w 

trybie inicjatywy lokalnej nie jest możliwa, gdyż 

grantodawca środków PFRON założył, że Ośrodek 

otrzyma środki finansowe, dokona zakupu środka 

trwałego, a następnie na podstawie faktur dokona 

rozliczenia, by spełnić powyższe wymagania, Ośrodek 

musiałby otrzymać środki w formie dotacji z budżetu 

Miasta Katowice, co jest niezgodne ze sposobem 

realizacji inicjatywy lokalnej, która zakłada wspólną 

realizację zadania przez strony umowy – a nie jego 

zlecenie i przekazanie dotacji, w przypadku inicjatywy 

lokalnej Miasto Katowice nie przekazuje dotacji; środki 

zabezpieczone na inicjatywę są wydatkowane 

bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie z 

prawem zamówień publicznych.
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26.
Wydział Polityki 

Społecznej

WARSZTATY Z JEZYKA 

ANGIELSKIEGO DLA 

SENIORÓW

październik 

2013r. – 

czerwiec 2014r., 

Karolina Dylus 
6 Miejskich Domów 

Kultury w Katowicach

Warsztaty z języka angielskiego dla 

seniorów - 6 grup - każda po 10 - 15 

osób, dla których zajęcia prowadzone 

będą 2 x w tygodniu po 60 minut

20 000 zł

wkład rzeczowy - 

materiały dydaktyczne 

do skserowania 

kursantom, płyty CD z j. 

angielskim

NIE

Wniosek rozpatrzony negatywnie: Zadanie uznano za 

niecelowe z punktu widzenia potrzeb społeczności 

lokalnej - brak przeprowadzonego rozeznania w tym 

zakresie. Nie dokonano rozeznania wśród mieszkańców 

Miasta – osób powyżej 50 roku życia zamieszkujących 

okolice wskazanych Miejskich Domów Kultury, czy mają 

potrzebę nauki języka angielskiego, czy chcieliby wziąć 

udział w proponowanych warsztatach. Brak  podpisów na 

imiennej liście wnioskodawców. Nie przeprowadzono 

rozmów z Dyrektorami Miejskich Domów Kultury, celem 

rozeznania czy realizacja warsztatów w zarządzanej 

przez nich instytucji byłaby możliwa do realizacji. 

27.
Wydział Polityki 

Społecznej

 KURS JEZYKA 

ANGIELSKIEGO DLA 

PRACOWNIKÓW URZĘDU 

MIASTA KATOWICE

październik 

2013r. – 

czerwiec 2014r., 

Karolina Dylus ul. 

Sobieskiego 23/3  Katowice 

sala w siedzibie Urzędu 

Miasta Katowice

Bezpłatny kurs języka angielskiego dla 

pracowników Urzędu Miasta Katowice, 

dwie grupy - każda po 15 osób, zajęcia 

prowadzone 2 x w tygodniu po 60 minut

10 000 zł 

wkład rzeczowy - 

materiały dydaktyczne, 

płyty CD z j. angielskim

NIE

Wniosek rozpatrzony negatywnie. Zadanie uznano za 

niecelowe z punktu widzenia potrzeb społeczności 

lokalnej - brak przeprowadzonego rozeznania w tym 

zakresie: nie przeprowadzono rozmowy z Naczelnikiem 

Wydziału Organizacji  i Zarządzania odpowiedzialnego za 

szkolenia pracowników UMK, nie dokonano rozeznania 

wśród samych urzędników, czy chcieliby wziąć udział w 

proponowanym kursie; oferta skierowana jest do 

pracowników tutejszego Urzędu, którzy nie muszą być 

mieszkańcami Miasta Katowice, a nie do społeczności 

lokalnej.  Brak podpisów na imiennej liście 

wnioskodawców.

28.
Wydział Polityki 

Społecznej

Katowicka inicjatywa edukacji 

praktycznej
Jacek Nowak 

Katowice, 

pomieszczenie dla 

koordynatora inicjatywy + 

sala szkoleń wskazana 

przez Urząd Miasta

Utworzenie w Katowicach 

specjalistycznego ośrodka wymiany 

doświadczeń dotyczących 

funkcjonowania systemów zarządzania 

w różnych organizacjach, w tym 

szkolenia i warsztaty dla osób 

bezrobotnych, zwłaszcza osób z 

wykształceniem wyższym w wieku 50+.

125 000 zł

wkład rzeczowy - portal 

internetowy, wkład 

pracy społecznej - 1 

osoba, 110 godzin

NIE

Wniosek rozpatrzono negatywnie. Wniosek został 

złożony przez 1 osobę; brak możliwości oceny czy 

zaproponowane przedsięwzięcie jest potrzebne 

społeczności lokalnej, czy znajdą się osoby chętne do 

udziału w proponowanych działaniach;  brak dodatkowych 

podpisów na imiennej liście wnioskodawców wskazuje, 

że rozeznanie takie nie zostało przeprowadzone. Fakt 

uczestniczenia w zadaniu tylko jednej osoby poddaje 

w wątpliwość celowość tego zadania z punktu widzenia 

społeczności lokalnej oraz zwiększa ryzyko 

nieukończenia proponowanego zadania, także z przyczyn 

losowych. 
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29.
Wydział Polityki 

Społecznej

„Klub Zdrowia – spotkania 

poświęcone upowszechnianiu 

edukacji prozdrowotnej wśród 

mieszkańców Katowic”

XII.2013-VI.2014

Chrześcijańska Służba 

Charytatywna Oddział Śląski 

Filia w Katowicach

miejskce wyznaczone 

przez Urząd Miasta 

Katowice

Klub Zdrowia ma być miejscem spotkań, 

nawiązywania znajomości, poszerzania 

wiedzy w obszarze zdrowia, np. zdrowa 

kuchnia, źródła zagrożeń, drogi wyjścia 

z różnych chorób, degustacje zdrowych 

potraw. Celem zadania jest promowanie 

zdrowego stylu życia. 

8 400 zł

wkład rzeczowy - 

materiały szkoleniowe, 

naczynia jednorazowe 

do degustacji dań, 

wkład pracy społecznej - 

6 osób, liczba godzin 

305,5.

NIE

Wniosek rozpatrzono negatywnie z przyczyn formalnych - 

wnioskodawcą jest Chrześcijańska Służba Charytatywna 

Oddział Śląski Filia w Katowicach, natomiast na imiennej 

liście wnioskodawców nie podpisali się mieszkańcy 

Katowic - zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie mieszkańcy występują z 

wnioskiem o realizację zadania w trybie inicjatywy 

lokalnej bezpośrednio lub korzystają z pośrednictwa 

organizacji pozarządowej; po analizie wniosku 

stwierdzono, że wniosek ten  jest ofertą realizacji zadania 

publicznego zaproponowaną przez organizację 

pozarządową – a zlecanie zadań organizacjom 

pozarządowym odbywa się przede wszystkim w trybie 

otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym, 

o którym mowa w art. 19a ustawy, tj. w trybie tzw. małych 

grantów; wnioskodawca zaproponował inicjatywę w 

ramach zadania publicznego z art. 4 ust. 1 pkt 14 

edukacja, oświata i wychowanie – natomiast 

proponowane działania w ramach Klubu Zdrowia, wpisują 

się w zadanie publiczne, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 6 – ochrona i promocja zdrowia , a wnioski o 

inicjatywę lokalną nie mogą dotyczyć tej działalności , o 

czym mówi art. 19b ust. 1 ustawy.

30.
Wydział Polityki 

Społecznej

„Senior XXI wieku – kurs 

obsługi współczesnych 

rozwiązań technologicznych 

skierowany do osób w 

przedziale wiekowym 50+”

1 września 

2013r. do 15 

marca 2014r.     

Chrześcijańska Służba 

Charytatywna Oddział Śląski 

Filia w Katowicach

miejskce wyznaczone 

przez Urząd Miasta 

Katowice

Inicjatywa jest skierowana do osób 

wieku 50+. Celem zadania jest nauka 

świadomego korzystania z najnowszych 

osiągnięć technologicznych oraz 

usuwanie barier pokoleniowych 

pomiędzy osobami znajdującymi się w 

przedziale 50+ a młodzieżą swobodnie 

poruszającą się w świecie najnowszych 

technologii.  

17 000 zł

wkład rzeczowy - 

artykuły piśmiennicze, 

projektor, materiały 

szkoleniowe, wkład 

pracy społecznej - 4 

osoby, liczba godzin 

420.

NIE

Wniosek rozpatrzono negatywnie z przyczyn formalnych, 

gdyż wnioskodawcą jest Chrześcijańska Służba 

Charytatywna Oddział Śląski Filia w Katowicach, 

natomiast na imiennej liście wnioskodawców nie 

podpisali się mieszkańcy Katowic - zgodnie z ustawą o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

mieszkańcy występują z wnioskiem o realizację zadania 

w trybie inicjatywy lokalnej bezpośrednio lub korzystają z 

pośrednictwa organizacji pozarządowej; po analizie 

wniosku stwierdzono, że wniosek ten  jest ofertą realizacji 

zadania publicznego zaproponowaną przez organizację 

pozarządową – a zlecanie zadań organizacjom 

pozarządowym odbywa się przede wszystkim w trybie 

otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym, 

o którym mowa w art. 19a ustawy, tj. w trybie tzw. małych 

grantów; 
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31.
Wydział Polityki 

Społecznej

„Wystawa Expo Zdrowie z 

drobną diagnostyką 

medyczną w roku 2013”

od 1 września 

2013r. do 31 

grudnia 2013r.     

Chrześcijańska Służba 

Charytatywna Oddział Śląski 

Filia w Katowicach

miejskce wyznaczone 

przez Urząd Miasta 

Katowice

Wystawa Expo Zdrowie jest skierowana 

do osób zainteresowanych tematyką 

zdrowia, a w szczególności do osób 

dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. 

W trakcie wystawy będą wykonywane 

drobne badania/zabiegi oraz będzie 

możliwość zapoznania się z zasadami 

zdrowia oraz ośmioma czynnikami 

mającymi wpływ na zdrowie. Celem 

zadania jest promowanie zdrowego stylu 

życia. 

7 000 zł

wkład rzeczowy - 

namioty, aparaty 

medyczne do badań i 

pomiarów, wkład pracy 

społecznej - 27 osób, 

293 godziny.

NIE

Wniosek rozpatrzono negatywnie z przyczyn formalnych - 

wnioskodawcą jest Chrześcijańska Służba Charytatywna 

Oddział Śląski Filia w Katowicach, natomiast na imiennej 

liście wnioskodawców nie podpisali się mieszkańcy 

Katowic - zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie mieszkańcy występują z 

wnioskiem o realizację zadania w trybie inicjatywy 

lokalnej bezpośrednio lub korzystają z pośrednictwa 

organizacji pozarządowej; po analizie wniosku 

stwierdzono, że wniosek ten  jest ofertą realizacji zadania 

publicznego zaproponowaną przez organizację 

pozarządową – a zlecanie zadań organizacjom 

pozarządowym odbywa się przede wszystkim w trybie 

otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym, 

o którym mowa w art. 19a ustawy, tj. w trybie tzw. małych 

grantów; wnioskodawca zaproponował inicjatywę w 

ramach zadania publicznego z art. 4 ust. 1 pkt 14 

edukacja, oświata i wychowanie – natomiast 

proponowane działania, tj. wykonanie drobnych 

badań/zabiegów i zapoznanie uczestników z 

informacjami na temat zdrowego stylu życia, wpisują się 

w zadanie publiczne, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 

– ochrona i promocja zdrowia , a wnioski o inicjatywę 

lokalną nie mogą dotyczyć tej działalności , o czym mówi 

art. 19b ust. 1 ustawy.

32.
Wydział Polityki 

Społecznej

„Bo każde życie jest 

bezcenne”.

1 września 

2013r. do 15 

marca 2014r.     

Fundacja Przetrwać 

Cierpienie
siedziba Fundacji

Zadanie  jest skierowane do osób 

opuszczających szpitale psychiatryczne i 

zakłada prowadzenie grup wsparcia, 

indywidualne konsultacje, doradztwo 

zawodowe oraz zajęcia terapeutyczne, a 

na zakończenie realizacji zadania – 

zorganizowanie konferencji dotyczącej 

higieny zdrowia psychicznego po 

wyjściu ze szpitala. 

19 500 zł

wkład finansowy - 5 

600 zł, wkład rzeczowy - 

materiały do ćwiczeń w 

grupach wsparcia, 

doradztwa 

zawodowego, fipchart, 

rzutnik, sala, wkład 

pracy społecznej - 50 

osób, 180 godzin.

NIE

Wniosek rozpatrzony negatywnie z przyczyn formalnych - 

wnioskodawcą jest Fundacja Przetrwać Cierpienie, a na 

imiennej liście wnioskodawców podpisała się jedynie 

Prezes Fundacji - zgodnie z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie mieszkańcy 

występują z wnioskiem o realizację zadania w trybie 

inicjatywy lokalnej bezpośrednio lub korzystają z 

pośrednictwa organizacji pozarządowej; po analizie 

wniosku stwierdzono, że wniosek ten  jest ofertą realizacji 

zadania publicznego zaproponowaną przez organizację 

pozarządową – a zlecanie zadań organizacjom 

pozarządowym odbywa się przede wszystkim w trybie 

otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym, 

o którym mowa w art. 19a ustawy, tj. w trybie tzw. małych 

grantów; wnioskodawca zaproponował inicjatywę w 

ramach zadania publicznego z art. 4 ust. 1 pkt 3 

działalność charytatywna – natomiast proponowane 

działania w ramach inicjatywy, mimo że organizowane 

będą bezpłatnie, wpisują się w zadanie publiczne, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 – ochrona i promocja 

zdrowia , a wnioski o inicjatywę lokalną nie mogą 

dotyczyć tej działalności , o czym mówi art. 19b ust. 1 

ustawy.
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33.
Wydział Polityki 

Społecznej

Sprzęt fotograficzny na 

działalność wolontariatu w 

dziedzinie dziennikarstwa 

kulturalno-artystycznego

VIII.2013 – 

V.2020

Cinematographer 

Productions Katowice

siedziba Fundacji, 

miejsca wydarzeń 

kulturalnych, zarówno 

Katowice, jak i woj. 

śląskie

Przedmiotem inicjatywy jest zakup 

sprzętu: aparatu cyfrowego z 

obiektywem i innymi akcesoriami celem 

promocji i organizacji wolontariatu, w 

ramach której zaplanowano szkolenia z 

zakresu obsługi aparatu cyfrowego i 

obróbki zdjęć dla 20 potencjalnych 

wolontariuszy oraz ich udział w 

imprezach kulturalnych. 

25 000 zł

zasoby rzeczowe - 2 

aparaty cefrowe z 

zestawem 8 

obiektywów, praca 

społeczna 6 osób, 1200 

godzin

NIE

Po analizie wniosku stwierdzono, że Fundacja posiada 

odpowiednie zasoby rzeczowe, by zorganizować i 

promować wolontariat poprzez szkolenia wolontariuszy i 

zapewnienie im udziału w imprezach kulturalnych 

realizowanych przez Fundację. Posiadane zasoby 

rzeczowe, kadrowe i doświadczenie w realizacji 

projektów kulturalnych umożliwiają realizację działań we 

współpracy z wolontariuszami, dlatego zgłoszona 

inicjatywa lokalna polegająca na zakupie aparatu 

cyfrowego z obiektywem i innymi akcesoriami za kwotę 

25 tys. zł została uznana jako niecelowa. 

34.
Wydział Polityki 

Społecznej

Klub dzielnicowy dla 

mieszkańców Śródmieścia 

Katowic „CIAPEK”

IX.2013 – 

VIII.2014 z 

możliwością 

kontynuacji

Stowarzyszenie Medycyny 

Komplementarnej i 

Alternatywnej Cztery Pory 

Życia

lokal byłej Ambasady 

Republiki Czeskiej przy 

ul. Stalmacha lub inny 

wskazany przez Urząd 

Miasta z zasobów m. 

Katowice

Przedmiotem inicjatywy jest utworzenie 

klubu  – miejsca spotkań dla 

mieszkańców Śródmieścia, miejsca 

integracji, „wymiany myśli” i punktu 

informacyjnego - pośredniczącego w 

przekazywaniu informacji ważnych dla 

mieszkańców.

48 000 zł

środki finansowe - 

20370 zł, wkład 

rzeczowy - materiały do 

terapii zajęciowej, 

rekwizyty, wkład pracy 

społecznej - 8 osób, 

liczba godzin 3 024.

NIE

Wniosek rozpatrzony negatywnie głównie z uwagi na 

brak lokalu z zasobów miasta, który mógłby być 

przeznaczony na działalność Klubu dzielnicowego dla 

mieszkańców Śródmieścia Katowic. Na prowadzenie 

Klubu Stowarzyszenie wskazało lokal byłej Ambasady 

Republiki Czeskiej, który nie stanowi własności Miasta 

Katowice - budynek stanowi własność Skarbu Państwa w 

użytkowaniu wieczystym Republiki Czeskiej. Miasto 

Katowice w chwili obecnej nie dysponuje wolnym 

lokalem, który mógłby zostać zaproponowany na 

utworzenie i prowadzenie Klubu, tym bardziej, że lokal 

musiałby zostać dostosowany na potrzeby Klubu - 

dotyczy różnych grup osób, do których Klub kierowałby 

swoją ofertę, w tym osób starszych (wszelkie 

modernizacje czy remonty mogą być realizowane na 

terenie, do którego Miasto Katowice ma tytuł prawny, 

dlatego poszukiwano lokalu z zasobów Miasta Katowice). 


