Informacja zbiorcza na temat wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na 2021 rok wraz z informacją o sposobie ich rozstrzygnięcia
Propozycja Komisji ds. Inicjatyw lokalnych

Przewidywane koszty realizacji inicjatywy
Nazwa Jednostki
Pomocniczej, na
Zakres rzeczowy inicjatywy wkład Miasta
terenie której będzie
Katowice
(krótki opis)
wykonywana
zaproponowany
inicjatywa lokalna
przez
wnioskodawcę

Komórka
organizacyjna /
jednostka
organizacyjna

Nazwa i opis
inicjatywy

Termin
realizacji
inicjatywy

Informacje o
wnioskodawcy

Miejsce
wykonywania
inicjatywy

1

2

3

4

5

6

1

Wydział Polityki
Społecznej

Zdrowie na piątkę

wrzesień 2020

Dorota Ostrowicz

2

Wydział Polityki
Społecznej/ MOPS
Katowice

„Zając kica hop, hop,
Wielkanoc na Bagnie
moc. Śniadanie
wielkanocne”

18.0215.04.2021

Grupa Inicjatywna z
Osiedla Bagno w
Szopienicach,
wnioskodawca
Barbara Wocław

Filia Klubu
Warsztaty plastyczne,
Osiedlowego
RJP nr 15 Szopienice – kulturalne, florystyczne.
"Siódemka"
Burowiec
Przygotowanie uroczystego
ul.Roździeńska 24/3
Śniadania Wielkanocnego
Katowice

3

Wydział Polityki
Społecznej/ MOPS
Katowice

„Choinka stoi, lampki
świecą – na Boże
Narodzenie dzieci już
lecą. Spotkanie
wigilijne na Bagnie”

4.11 29.12.2021

Grupa Inicjatywna z
Osiedla Bagno w
Szopienicach,
wnioskodawca
Barbara Wocław

Filia Klubu
Warsztaty plastyczne,
Osiedlowego
kulturalne, florystyczne oraz
RJP nr 15 Szopienice –
"Siódemka"
kulturalno-muzyczne.
Burowiec
ul.Roździeńska 24/3
Przygotowanie uroczystej
Katowice
Kolacji Wigilijnej

01.01 31.12.2021

Grupa Inicjatywna z
Miejski Dom Kultury
Piotrowic,
Południe Filia nr
działająca przy MDK
RJP nr 19 Piotrowice1,Dom Katechetyczny
Południe,
Ochojec
parafii NSPJ i św. Jana
wnioskodawca
Bosko Katowice
Tomasz Niechciał

01.01 31.12.2021

Grupa Inicjatywna z
Osiedla Tysiąclecia
oraz Załęża,
działająca przy
Harcerskiej Stanicy
Wodnej "Maroko",
wnioskodawca
Agnieszka Idczak

Harcerska Stanica
Wodna "Maroko"
ul.Piastów 17
Katowice

Beata Mitko, Ewa
Stebel, Beata
Badura

obszar w pobliżu
wagonika
kopalnianego w
Dąbrówce Małej
(zbieg ul. Gen. Le
Ronda oraz ul.
Grzegorzka)

Lp.

4

Wydział Polityki
Społecznej/ MOPS
Katowice

5

Wydział Polityki
Społecznej/ MOPS
Katowice

6

Wydział Polityki
Społecznej/ Żłobek
Miejski

„Każdy Może - Klub
Aktywnego Seniora"

Klub Aktywnego
Seniora „Maroko”

Kobierce kwiatowe w
Dąbrówce Małej –
poprawa estetyki
kwiecień –
terenu wokół
czerwiec 2021
wagonika
kopalnianego

Inne uwagi
wkład wnioskodawcy

Zaopiniowa
no
Kwota
Liczba
pozytywnie
proponowana przyznanych
P/
punktów
negatywnie przez Komisję
N

12

13

14

4 775,00 zł (wkład
pozafinansowy)

P

3 000 zł

51

4 950 zł

Zadeklarowano 216 h
wolontariatu, wkład rzeczowy:
pomieszczenia Klubu na
spotkania, energię, wodę oraz
sprzęt kuchenny i nagłośnienie
(łącznie na kwotę 2600,00 zł)

P

4 200 zł

60

5 300 zł

Zadeklarowano 230 h
wolontariatu, wkład rzeczowy:
pomieszczenia Klubu na
spotkania, energię, wodę oraz
sprzęt kuchenny i nagłośnienie,
energia (łącznie na kwotę
2600,00 zł)

P

4 400 zł

60

19 000 zł

Zadeklarowano 600h
wolontariatu, wkład rzeczowy:
wynajem pomieszczeń na
spotkania, część materiałów,
urządzenia warsztatowe oraz
gimnastyczne (łącznie na kwotę
28 800 zł)

P

7 500 zł

54

RJP nr 9 Tysiąclecie

Spotkania przy kawie i
herbacie, tematyczne
zajęcia: wigilia, jasełka,
potańcówka, spotkania ze
specjalistami, warsztaty,
wycieczki z biletami wstępu
na atrakcje, spektakle

19 635 zł

Zadeklarowano 132h
wolontariatu, wkład rzeczowy:
wynajem wyposażonej świetlicy
wraz zapleczem na spotkania
oraz urządzenia biurowe (łącznie
na kwotę 3 380,00 zł) , 500zł
wkładu pieniężnego

P

8 000 zł

60

RJP nr 14 Dąbrówka
Mała

wykonanie kwiatowego
kobierca w kształcie herbu
Dąbrówki Małej oraz godła
górniczego

18 868 zł

Prace społeczne (3.570,00 zł)
Zasoby rzeczowe (860,00 zł)

P

7 000 zł

63

7

8
Zaplanowano cykl spotkań
ze specjalistami, m. in.
lekarzem, dietetykiem czy
Kluby osiedlowe SM
też psychologiem. Ponadto
Silesia w Katowicach
RJP nr 19 Piotrowiceuczestnicy będą mogli
przy ul. Północnej 32,
Ochojec
skorzystać z bezpłatnych
Radockiego 282 oraz
podstawowych badań (np.
Żurawiej 80.
poziom glukozy, wzrok i
słuch czy też pomiar
ciśnienia).

Biesiady ze śpiewaniem,
wycieczki, spacery
tematyczne, warsztaty
wizażu i kosmetologii
naturalnej, warsztaty
prozdrowotne, Nordic
Walking, gimnastyka,
warsztaty twórcze, bale,
wigilia.

9

10

5 000 zł

11

Uzasadnienie w
przypadku
negatywnego
rozstrzygnięcia

15

7

8

9

"HERMENEGILDA KO"
Teatru Bez Sceny Wydział Zarządzania
sfilmowany spektakl
Kryzysowego
dla bezpieczeństwa
Katowickich Seniorów

Bezpieczni na wodzie
Wydział Zarządzania
z 10 HDŻ - HarcPatrol
Kryzysowego
Alarmowy

Bezpieczny
mieszkaniec we
Wydział Zarządzania własnym mieszkaniu Kryzysowego
akcja profilaktyczna
NIE dla Czadu w
Katowicach

Integracja
Ochotniczej Straży
Wydział Zarządzania
Pożarnej w
10
Kryzysowego
Katowicach
Kostuchnie z lokalna
społecznością

2021

2021

III-X.2021

1.05 31.10.2021

Halina Adamczyk

Adam Bałazy,
Filip Bałazy, Tomasz
Kowalski, Filip
Michalski

Agata Bobrzyńska,
Dawid Schwarzer

Marek Odrzywołek,
Dawid Misiak

Przedmiotem inicjatywy jest
stworzenie
interwencyjnego,
komediowego spektaklu
teatru telewizji o tematyce
profilaktycznej,
zappobiegającego i
przeciwdzialajacego
zagrożeniom czyhającym na
osoby starsze - oraz jego
późniejsza prezentacja w
ramach działań
prewencyjnych

70 000 zł

zadeklarowano sala teatralnofilmowa Stowarzyszenia
FAMI.LOCK, kostiumy, rekwizyty,
elementy scenografii

Katowice - Dolina
Pięciu Stawów Morawa, Borki,
Hubertusy

Inicjatywa ma na celu
organizację i zakup sprzętu
dla HarcPatrolu
alarmowego: zakup łodzi
motorowej z
RJP nr 15 Szopienice –
wyposażeniem, zprzętu
Burowiec
medycznego, konserwacja i
naprawa sprzętu
nurkowego, szkolenie
medyczne, szkolenie
ratownicze

195 000 zł

wszędołaz, sprzęt nurkowy (4
kpl), sprzęt medyczny (1kpl)

Katowice

Inicjatywa będzie polegać
na uświadomieniu
mieszkańców jak groźny jest
tlenek węgla i jak zachować
się gdy podejrzewamy
ulatnianie się czadu. W
ramach inicjatywy strażacy
prowadzić podczas spotkań
RJP nr 15 Szopienice –
z mieszkańcami będą
Burowiec
rozdawać nieodpłatnie
czujniki tlenku węgla (50
sztuk). W ramach inicjatywy
zakupiony zostanie sprzęt
dla OSP używany w czasie
działań związanych z
tlenkiem węgla (aparaty
powietrzne, wentylator
oddymiający)

39 000 zł

Zadeklarowano 500h
wolontariatu; Strażacy OSP
podczas działań profilaktycznych
oraz sprzęt audio wideo,
projektor multimedialny, laptop,
przygotowanie ulotek oraz spotu
prewencyjnego

N

Katowice Kostuchna

Organizacja dwóch imprez:
z okacji święta strażaków
(maj) oraz V Strażacki Piknik
Rodzinny z biegiem
RJP nr 21 Kostuchna
Fojermana (wrzesień). W
programie: bieg na
orientację, gry i zabawy dla
dzieci, występy artystyczne,
grochówka

17 000 zł

zadeklarowano 1830h
wolontariatu, sprzęt będący na
wyposażeniu OSP Kostuchna,
zaangażowanie wszystkich
strażakow ochotników (70 osób)

N

Katowice

RJP nr 13 Bogucice

Opinia RJP 15 - negatywna
(kwota dofinansowania 0,00 zł wstępna analiza wniosku,
wykazała, że nie zdobędzie on
wymaganej ilości pkt)

P

57 000 zł

59

N

0 zł

26

Wniosek nie uzyskał
minimalnej liczby 51
pkt

0 zł

53

Wniosek nie uzyskał
dofinansowania z uwagi
na ograniczone środki
finansowe w rezerwie
celowej

0 zł

50

Wniosek nie uzyskał
minimalnej liczby 51
pkt

Bezpieczne Zarzecze –
sygnalizacja świetlna
Wydział Budynków i
z przyciskiem „na
11
Dróg
żądanie” dla pieszych
i przejazdu
rowerowego

12

Wydział Budynków i
Dróg

13

Wydział Edukacji i
Sportu

14

15

Wydział Edukacji i
Sportu

Wydział Edukacji i
Sportu

Dbamy o zieleń –
likwidujemy
przedepty

Rok 2021

Lider inicjatywy:
pani Maria
Czenczek

Przejście dla pieszych
w ciągu ul. Grota
Roweckiego w rejonie
skrzyżowania z ul.
Szarotek

RJP nr 20 Zarzecze

wykonanie sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla
pieszych wraz z
wykonaniem
odpowiedniego
oznakowania wymaganego
przepisami ustawy o ruchu
drogowym oraz robotami
towarzyszącymi

Rok 2021

Lider inicjatywy:
pani Anna Malik

os. Wajdy

RJP nr 13 Bogucice

wybudowanie chodników z
nawierzchni przepuszczalnej
na tzw. przedeptach i/lub
nasadzenie zieleni

10 955 zł

45 roboczogodzin prac
społecznych wycenionych przez
Wnioskodawców na kwotę
765,00 zł

P

5 000 zł

51

Paweł Pietrasik

Szkoła Podstawowa nr
33 im. S. Ligonia z
Oddziałami
Dwujęzycznymi w
Katowicach

RJP Nr 8 Os. Witosa

organizacja zajęć
sportowych dla rodzin

10 000 zł

wkład rzeczowy: sprzęt do
ćwiczeń o wartości 5990 zł.,
wkład osobowy: 140 godzin
pracy społecznej trenerów
oszacowany na 7000 zł.

P

5 000 zł

59

6 264 zł

wkład rzeczowy Miasta , na
który składa się sprzęt Zespołu
wkład osobowy: praca społeczna Szkolno-Przedszkolnego nr 4 o
w wymiarze 497 godzin o
szacunkowej wartości 61 000 zł.
szacunkowej wartości 8540 zł
Min. Krzesła, stoły, sprzęt
nagłaśniający, sprzęt sportowy,
scena modułowa

N

0 zł

50

Wniosek nie uzyskał
minimalnej liczby 51
pkt

12 100 zł

wkład osobowy: praca społeczna
w wymiarze 500 godzin o
szacunkowej wartości 8500 zł,
wkład rzeczowy: grill, sprzęt
audio, dekoracje ogrodu,
materiały do zajęć plastycznych
o wartości 3900 zł, wkład
finansowy:1000 zł.

N

0 zł

50

Wniosek nie uzyskał
minimalnej liczby 51
pkt

31 065 zł

wkład osobowy: 270 godzin
pracy o szacunkowej wartości
4400 zł., zasoby rzeczowe: sprzęt
ogrodowy o szacunkowej
wartości 2780 zł, zasoby
finansowe: 2000 zł. pozyskane z
BO, które mogą zostać
przeznaczone na zakup, ziemi,
kwiatów, sadzonek i donic.

P

26 570 zł

64

P

1 100 zł

57

P

5 000 zł

56

Zajęcia sportowo1 stycznia
rekreacyjne z
2021-31
elementami boksu
oraz fitness dla całych grudnia 2021
rodzin

Festyn SzkolnoPrzedszkolny ,,Baw
się razem z nami"

295 000 zł

dodatkowo 15 000 zł koszty
rocznego utrzymania.Charakter
zadania wyklucza możliwość
jego realizacji przez osoby
postronne a więc uniemożliwia
aktywne włączenie się
140 roboczogodzin prac
mieszkańców – dotyczy zarówno
społecznych wycenionych przez montażu sygnalizacji, wykonania
Wnioskodawców na kwotę 2800 oznakowania drogowego oraz
zł
przygotowania i uprzątnięcia
terenu, który znajduje się w
pasie drogowym. W naszej
opinii zadanie nie ma charakteru
inicjatywy lokalnej i powinno
zostać zaopiniowane
negatywnie.

1 marca 20214
czerwca2021

Wielki Rodzinny Dzień
Dziecka w Miejskim
czerwiec 2021
Przedszkolu nr 62
r.
,,Sport i zabawa to
zgrany duet"

16

Wydział Edukacji i
Sportu

Ogród sensorycznoprzyrodniczy

Marzecsierpień 2021
r.

17

Wydział Edukacji i
Sportu

VI Przegląd Spotów
Profilaktycznych

18

Wydział Edukacji i
Sportu

Edukacyjna Ptasia
Budka na Ptasim
Osiedlu

Agnieszka Datko

Ewa Lukasik

Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 4 w
Katowicach

RJP nr 13 Bogucice

organizacja festynu

Miejskie Przedszkole RJP Nr 16 Nikiszowiec- organizacja rodzinnego,
nr 62
Janów
sportowego Dnia Dziecka

RJP Nr 17 Giszowiec

utworzenie ogrodu ze
ścieżką sensoryczną,
kompleksem doświadczeń,
szklarnią, urządzeniami
pomiarowymi oraz zieloną
salą.

Marcin Kręgiel

X Liceum
Ogólnokształcące im.
I.J. Paderewskiego w
Katowicach

RJP Nr 3 Zawodzie

organizacja przeglądu
spotów profilaktycznych cyklicznej imprezy będącej
częścią Miejskiego
Programu Profilaktyki
Rówieśniczej

1 100 zł

wkład osobowy: 175 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 6950 zł, zasoby
rzeczowe: sprzęt multimedialny i
nagłośnienie o szacunkowej
wartości 5000 zł.

Joanna Soćko

Szkoła Podstawowa nr
65 im. G. Morcinka w
Katowicach

RJP Nr 18 Murcki

organizacja webinariów,
warsztatów oraz pikniku
integracyjnego wieńczacego
projekt

8 930 zł

wkład osobowy: 174 godziny
pracy społecznej o szacunkowej
wartości 7125 zł.

Katarzyna Dej

Miejskie Przedszkole
nr 64 w Katowicach

styczeńczerwiec 2021
r.

1 lutego-30
listopada 2021
r.

wkład rzeczowy Miasta:
udostępnienie placu zabaw w
ogrodzie MP 62

N

0 zł

-

zadanie nie ma charakteru
inicjatywy lokalnej

19

Wydział Edukacji i
Sportu

Kulturalna Ptasia
Budka na Ptasim
Osiedlu

1 lutego-30
listopada 2021
r.

20

Wydział Edukacji i
Sportu

Dziś Aktywny
Przedszkolak- Jutro
Odpowiedzialny
Dorosły

21

Wydział Edukacji i
Sportu

100 -lecie Powstań
Śląskich w
Szopienicach śladami Wojciecha
Korfantego

Gablota
wystawienniczoinformacyjna

Joanna Soćko

Szkoła Podstawowa nr
65 im. G. Morcinka w
Katowicach

luty-grudzień
2021 r.

Andrzej Stawiarski

Miejskie Przedszkole
nr 13 w Katowicach

28 kwietnia-3
maja 2021 r.

Agnieszka SzelągKrakowska

1 kwietnia-30
czerwca 2021
r.

0 zł

50

Wniosek nie uzyskał
minimalnej liczby 51
pkt

16 850 zł

wkład osobowy: 350 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 10 500 zł.,

wkład rzeczowy Miasta : sprzęt
sportowy, sprzęt kuchenny,
sprzęt muzyczny oraz
audiowizualny będący
własnością MP13 o szacunkowej
wartości 24 000 zł.

N

0 zł

50

Wniosek nie uzyskał
minimalnej liczby 51
pkt

17 500 zł

wkład osobowy: 230 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wkład rzeczowy Miasta: krzesła i
wartości 7 800 zł., wkład
stoły będące własnością Szkoły
rzeczowy, aparat fotograficzny o
Podstawowej nr 44 o
szacunkowej wartości 350 zł.
szacunkowej wartości 1000 zł.
środki finansowe: 300 zł.

N

0 zł

46

Wniosek nie uzyskał
minimalnej liczby 51
pkt

6 154 zł

wkład osobowy: 25 godzin prac
społecznych

nie oszacowano wartości pracy
społecznej, wnioskodawczyni
została poproszona o
uzupełnienie tej informacji.
Analizując pozostałe wnioski
mieszkanców i biorąc pod
uwage ograniczona pulę
środków na IL w 2021
r.realizacja tego zadania nie
znajduje uzasadnienia

46

wniosek nie uzyskał
akceptacji na poziomie
Wydziału a także nie
uzyskał minimalnej
liczby 51 punktów,
niezbędnych do
dalszego procedowania

3 400 zł

w opinii WEiS rada rodziców nie
wkład osobowy: praca społeczna
jest podmiotem uprawionym do
w wymiarze 55 godzino
składania wniosku o inicjatywę
szacunkowej wartości 1100 zł.,
lokalną

N

0 zł

40

Błąd formalny - rada
rodziców nie jest
podmiotem
uprawnionym; Wniosek
nie uzyskał minimalnej
liczby 51 pkt

Olga Wazowska

oferta warsztatów online
dla przedszkoli i szkół w
Szkoła Podstawowa nr
ramach utworzonego ze
11 z Oddziałami
RJP Nr 2 Załęska
środków z inicjatywy
Integracyjnymi im. T. Hałda Brynów, część
lokalnej w 2018 r. muzeum.
Kościuszki w
Zachodnia
Przygotowanie aplikacji
Katowicach
online oraz platformy
edukacyjnej

14 850 zł

wkład osobowy: 379 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 7400 zł., wkład
rzeczowy o szacunkowej
wartości 10000 zł., wkład
finansowy: 2000 zł.

P

8 000 zł

65

Jarosław Kabza

X Liceum
Ogólnokształcące im.
I.J. Paderewskiego w
Katowicach

cykliczny rajd rowerowy dla
mieszkańców Zawodzia,
upamiętniający ważne
wydarzenia historyczne
Miasta

1 150 zł

wkład osobowy: 31 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 2850,00 zł.

N

0 zł

47

Szkoła Podstawowa nr
organizacja gry miejskiej dla
44 im. Marii Curie- RJP nr 15 Szopienice – mieszkańców dzielnicy, z
Skłodowskiej w
Burowiec
okazji obchodów 100-lecia
Katowicach
Powstań Śląskich

Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 4 w
Katowicach

Wydział Edukacji i
Sportu

23

Wydział Edukacji i
Sportu

Zbiornik na
Rada Rodziców
deszczówkę dla
styczeńSzkoły
Szkoła Podstawowa nr
Szkoły Podstawowej czerwiec 2021
Podstawowej nr 61
61 Specjalna
nr 61 Specjalnej w
r.
Specjalnej
Katowicach

24

Wydział Edukacji i
Sportu

Harcerskie Muzeum
Etnograficzne z
siedzibą w Szkole
styczeńPodstawowej nr 11 z
grudzień 2021
Oddziałami
r.
Integracyjnymi im.
Tadeusza Kościuszki
w Katowicach

25

Wydział Edukacji i
Sportu

Wrzesieńpaździernik
2021 r.

RJP Nr 8 Os. Witosa

realizacja projektów
edukacyjnych z obszaru
ekologii, regionalizmu oraz
kultury i sztuki

N

22

Rowerowy Rajd
Pamięci – Trzecia
Edycja

RJP Nr 18 Murcki

Projekt polegający na
organizacji warsztatów
ekologicznych, plastycznych,
teatralnych,
storytellingowych oraz
koncertów edukacyjnych.
Projekt jest
komplementarny z
inicjatywą pn. Edukacyjna
Ptasia Budka

Agnieszka Datko

RJP nr 13 Bogucice

instalacja gabloty
wystawienniczoinformacyjnej przy
ogrodzeniu na terenie
Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 4 w
Katowicach, w celu
prezentacji informacji dot.
historii dzielnicy i Szkoły.

RJP nr 6 Ligota
Panewniki

zakup zbiorników na
deszczówkę

RJP Nr 3 Zawodzie

6 779 zł

wkład osobowy: 110 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 5325 zł,

Wkład rzeczowy Miasta: teren i
infrastruktura X LO

N

0 zł

Wniosek nie uzyskał
minimalnej liczby 51
pkt

Program
propagowania
aktywności fizycznej
wśród dzieci i
styczeńmłodzieży dzielnicy grudzień 2021 Sebastian Taborek
Bogucice oraz dzielnic
r.
ościennych "
Wyciągamy dzieci z
bram na boiska"

26

Wydział Edukacji i
Sportu

27

Wydział Edukacji i
Sportu

28

Wydział Edukacji i
Sportu

29

Wydział Edukacji i
Sportu

Szkutnik- czyli
styczeńwarsztaty szkutniczolistopad 2021
bosmańskie dla dzieci
r.
i młodzieży

Wydział Edukacji i
Sportu

Wakacje na sportowo
- turnieje oraz
treningi koszykarskie
dla lokalnej
społeczności - VII
edycja

31

Wydział Edukacji i
Sportu

W kręgu natury biegi i marsze Nordic
Walking na Dolinie
Pięciu Stawów w
Katowicach - III
edycja

32

Wydział Edukacji i
Sportu

Kołem po Zarzeczu i
planowane
okolicy - rajd
dwie edycje
rowerowy dla
na wiosnę i
mieszkańcó dzielnicy jesień - maj i
Zarzecze
wrzesień 2021

33

Wydział Edukacji i
Sportu

Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Drużyny
Mieszkańców

30

Kanadyjką na szlak

marzeclistopad 2021
r.

Biegiem i pieszo

maj/czerwiec
i
wrzesień/paźd
ziernik 2021 r.

czerwiecwrzesień
2021r.

luty-grudzień
2021 r.

czerwiec lub
wrzesień
2021r.

RJP nr 13 Bogucice

realizacja zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży z
zakresu takich dyscyplin jak:
piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, boks

Agnieszka Idczak

Harcerska Stanica
Wodna Maroko ul.
Piastów 17 Katowice

RJP nr 9 Tysiąclecie

organizacja cyklu zajęć i
szkoleń wioslarskich dla
dzieci i młodzieży

Sylwia Bacia

Lasy Państwowe w
dzielnicach LigotaPanewniki, KostuchnaPodlesie-Zarzecze

RJP nr 6 Ligota
Panewniki

organizacja dwóch spotkań
o charakterze rekreacyjnosportowym tj. biegi i nordic
walking

Filip Bałazy

Stanica 10 HDŻ
Katowice

RJP nr 15 Szopienice –
Burowiec

przeprowadzenie
warsztatów szkutniczobosmańskich dla dzieci i
młodzieży z miasta
Katowice.

Kompleks sportowy
Wulc ul. Ścigały
Katowice

boisko sportowe przy
organizacja trzech turniejów
Szkole Podstawowej RJP nr 19 Piotrowice- koszykówki ulicznej 3x3 oraz
Michał Bentkowski
nr 27 ul. Łętowskiego
Ochojec
treningów koszykarskich dla
18
dzieci i młodzieży

Piotr Łączniak

Dolina 5 Stawów

Sylwia Bernacka

dzielnica Zarzecze

cykl biegów i marszów
Nordic Walking. W skład
RJP nr 15 Szopienice –
cyklu wchodzą cztery
Burowiec
wydarzenia: Zielone Borki,
Bieg im. Janusza sidły, Złota
Morawa, Mroźny Hubertus

RJP nr 20 Zarzecze

organizacja dwóch rajdów
rowerowych dla
mieszkańców dzielnicy

Beata Bala
Ośrodek sportowy Podlesianka Katowice
RJP nr 22 Podlesie

organizacja jednodniowego
turnieju piłki nożnej o
Puchar Drużyny
Mieszkańców

26 298 zł

Tego typu działania realizowane
są w mieście Katowice przez
Kluby i Stowarzyszenia sportowe
wkład osobowy: 329 godzin prac
m.in. w ramach otwartych
społecznych o szacunkowej
konkursów ofert na realizację
wartości 22553,00 zł. wkład
zadań publicznych w zakresie
rzeczowy o szacunkowej
upowszechniania sportu i
wartości 730 zł., wkład
turystyki. Wysokość kosztów
finansowy: brak
osobowych inicjatywy lokalnej w
stosunku do kwoty
wnioskowanej z budżetu miasta
wynosi 74%

12 000 zł

wkład osobowy: 600 godzin prac
społecznych o szacunkowej
brak uchwały Rady Jednostki
wartości 9000,00 zł. wkład
Pomocniczej, ale jest pozytywna
rzeczowy o szacunkowej
opinia Zarządu Jednostki
wartości 19000,00 zł., wkład
Pomocniczej
finansowy: 1500,00 zł

P

7 000 zł

wkład osobowy: 300 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 6000,00 zł. wkład
rzeczowy o szacunkowej
wartości 1400,00 zł., wkład
finansowy: 500,00 zł

44

Wniosek nie uzyskał
minimalnej liczby 51
pkt

6 000 zł

66

brak uchwały Rady
Jednostki Pomocniczej,
ale jest pozytywna
opinia Zarządu
Jednostki Pomocniczej
(pismo)

P

3 000 zł

61

50 000 zł

wkład osobowy: 140 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 57000,00 zł. wkład
rzeczowy o szacunkowej
wartości 43000,00 zł., wkład
finansowy: brak

P

18 000 zł

52

17 650 zł

wkład osobowy: 210 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 2400,00 zł. wkład
rzeczowy o szacunkowej
wartości 2900,00 zł., wkład
finansowy: brak

P

8 000 zł

61

28 890 zł

wkład osobowy: 900 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 33000,00 zł. wkład
rzeczowy o szacunkowej
wartości 5900,00 zł., wkład
finansowy: brak

P

12 000 zł

57

1 700 zł

wkład osobowy: 36 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 1450,00 zł. wkład
rzeczowy nieoszacowany zł.,
wkład finansowy: brak

N

0 zł

33

6 800 zł

wkład osobowy: 330 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 6600,00 zł. wkład
rzeczowy o szacunkowej
wartości 1900,00 zł., wkład
finansowy: 300,00 zł

P

3 000 zł

57

N

0 zł

Wniosek nie uzyskał
minimalnej liczby 51
pkt

34

35

36

37

Wydział Edukacji i
Sportu

Wydział Edukacji i
Sportu

Wydział Edukacji i
Sportu

Biuro Konserwatora
Zabytków

Bogucice na okrągło

maj-wrzesień
2021r.

Aktywni z Zielonym
Załężem

marzecwrzesień
2021r.

Murckowski Bieg
Żubra

Sierpieńpaździernik
2021

Remont zabytkowej
kapliczki z 1893 roku

1.01.2021 –
31.12.2021

Paweł Szymczyk

Członkowie
Stowarzyszenia
Zielone Załęże przedstawiciel
Joanna Janiak

Piotr Łączniak

Katowice Bogucice

Katowice Załęże

Katowice Murcki

Katowice – Dąb ul.
Grzegorz Łagódka – Dębowa/Źródlana,
lider
działka geodezyjna nr
167/1

RJP nr 13 Bogucice

zadanie składa się z cyklu
imprez plenerowych i
spotkan mieszkańców w
ramach których odbędzie
się piknik alpinistyczny,
rodzinny rajd góski, rajd
rowerowy Śladami
Katowickich Murali,

RJP nr 7 Załęże

inicjatywa obejmuje łacznie
8 wydarzeń
zorganizowanych dla
mieszkańców Załęża.
"Zielony skwer Tokarska" zagospodarowanie terenu
przy ul. Tokarskiej, "Zielone
Załeże na Kole" - 5 rajdów
rowerowych, "II Bieg
Zielone Załęże"

RJP nr 18 Murcki

bieg dla mieszkańców
Katowic wyłącznie przez
lasy Murckowskie

RJP nr 10 Dąb

Prace remontowe
zabytkowej kapliczki

19 270 zł

wkład osobowy: 296 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 5650,00 zł. wkład
rzeczowy o szacunkowej
wartości 4850,00 zł., wkład
finansowy: brak

20 750 zł

Inicjatywa składa się z trzech
zadań. Za pierwsze z nich tj.
uporządkowanie i
zagospodarowanie skweru przy
ul. Tokarskiej merytorycznie
odpowiadać będzie Zakład
zieleni miejskiej. Dwa pozostałe
zadania - Wydział Edukacji i
Sportu.
zadanie nr 1
"Zielony skwer Tokarska" - ze
względu na uwarunkowania
techniczne oraz zakres
merytoryczny, ZZM opiniuje
wkład osobowy: 545 godzin prac
negatywnie, ponieważ:
społecznych o szacunkowej
- trzeba uwzględnić koszt
wartości 10900,00 zł. wkład
usunięcia płyt/elementów
rzeczowy o szacunkowej
betonowych (bardzo wysokie
wartości 10600,00 zł., wkład
koszty), które mogą
finansowy: brak
uniemożliwić realizację zadania
a których nie uwzględnił
Wnioskodawca,
- ze względów sanitarno –
epidemiologicznych oraz ze
wzgląd na wysokie koszty
utrzymania (każdorazowa
konieczność wymiany całego
piasku w przypadku
stwierdzenia jego
zanieczyszczenia) – nie
wyrażamy zgody na stworzenie
piaskownicy,

N

0 zł

50

wniosek nie uzyskał
akceptacji na poziomie
Zakładu Zieleni
Miejskiej w części 1; a
także nie uzyskał
minimalnej liczby 51
punktów

5 800 zł

wkład osobowy: 195 godzin prac
społecznych o szacunkowej
wartości 7500,00 zł. wkład
rzeczowy o szacunkowej
wartości 8900,00 zł., wkład
finansowy: brak

N

0 zł

48

Wniosek nie uzyskał
minimalnej liczby 51
pkt

Wniosek obejmuje zadanie
inwestycyjne realizowane na
terenie stanowiącym własność
Parafii Rzymskokatolickiej –
niezgodnie z zapisami § 2.2.a)
Trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację
zadań publicznych w ramach
wkład rzeczowy: 5.500 zł (aparat
inicjatywy lokalnej. Kapliczka
fotograficzny, środki czystości,
położona jest na terenie nie
narzędzia), wkład pracy: 1.050 zł
stanowiącym własności Miasta
(5 os. 105 godz.), wkład
Katowice. Działka nr 167/1
finansowy: 2.000 zł
stanowi własność
Rzymskokatolickiej Parafii pw.
Świętych Jana i Pawła
Męczenników z siedzibą przy ul.
Chorzowskiej 160 w Dębie. Stan
własnościowy nie pozwala na
realizację wnioskowanego
zadania.

N

0 zł

-

formalne odrzucenie
wniosku

100 000 zł

P

8 000 zł

59
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KUL/MDK
"Koszutka"

KUL/MDK
"SzopieniceGiszowiec"

40 KUL/MDK "Południe"

41

42

Kulturalna Koszutka
2021

marzec grudzień
2021

"Kawiarenka Seniora" organizacja udziału
seniorów w
różnorodnych
wydarzeniach
kulturalnych
1.03 - 15.12.
(teatr,filharmonia,
2021 r.
kino, zajęcia
sportowe, wycieczki i
spotkania
integracyjne,
dopasażenie)

Śląsk - moje miejsce
na Ziemi

marzec czerwiec i
wrzesień grudzień 2021
r.

Gabriela Śliwa liderka grupy
inicjatywnej

Beata Mitko liderka grupy
inicjatywnej

Barbara Chudy liderka grupy
inicjatywnej

marzec Ewelina Ostrowska KUL/MDK "Bogucice- VI Muzyczne Wieczory
czerwiec 2021
liderka grupy
Zawodzie"
w Bazylice r.
inicjatywnej

KUL/MDK
"Południe"

kwiecień -maj,
październik Teatralna Kostuchna
listopad 2021
r.

43

KUL/MDK
"SzopieniceGiszowiec"

Rozświetlmy Razem
Katowice

luty 2021 wrzesień 2021

44

KUL/MDK
"SzopieniceGiszowiec"

Piekno jest w Tobie

7-8 marca
2021

Marcel Wypiór lider grupy
inicjatywnej

Andrzej Janus lider grupy
inicjatywnej

MDK "Koszutka",
ul.Grażyńskiego 47

Teren Miasta
Katowice

MDK "Południe", Filia
w Kostuchnie

Kościół Parafii
Św. Szczepana
w KatowicachBogucicach

Miejski Dom Kultury
"Południe" w
Kostuchnie

Miasto Katowice

RJP nr 12 Koszutka

Organizacja spektakli
teatralnych i występów
kabaretowych

RJP nr 14 Dąbrówka
Mała

organizacja zajęć dla
Seniorów

RJP nr 21 Kostuchna

zajęcia dla mieszkańców
dzielnicy dot. Dziedzictwa
własnego regionu i
najblizszej okolicy

RJP nr 13 Bogucice

organizacja koncertów w
Bazylice pw. Św.Szczepana
w Bogucicach

RJP nr 21 Kostuchna

prezentacja przedstawień
teatralnych dla dzieci i
dorosłych

warsztaty z trenerem tańca
RJP nr 15 Szopienice –
z ogniem oraz seria
Burowiec
pokazów dla mieszkańców
Katowic

Park pod Lipami, MDK
Barbara Mańdok "Szopieniceliderka grupy
Giszowiec" filia w
RJP Nr 17 Giszowiec
inicjatywnej
Giszowcu, Restauracja
Dworek pod Lipami

spotkania kobiet m.in. z
kobietami sukcesu, zajęcia
zwiazane z modą i urodą,
wymiana ubań tzw. SWAP
ciuchowy

47 200 zł

wkład pracy: 7.000 zł (brak
danych o ilości osób, w gr.
Inicjatywnej wymienione 2
os.,300 godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 3.400 warnik
(500 zł), stoły (500), naczynia
(2 400,- , 40 kompletów), wkład
finansowy: brak

P

10 000 zł

51

19 000 zł

wkład pracy: 4.760zł (13 os.,
325 godz.), wkład rzeczowy
wyceniony na: 6.020,00 papier
do drukark(100,-)i, drukarka(5
000,-), prywatne telefony(720,-),
samochody osobowe prywatne
(200,-paliwo) wkład finansowy:
brak

P

6 000 zł

55

11 100 zł

wkład pracy: 25 800,-zł (brak
liczby osób, w gr.inicjatywnej
podane 2 os., 550 godz.) wkład
rzeczowy wyceniony na: 4
200,00 (pomieszczenia MDK
(1000 zł) oraz sprzet
multimedialny (3200 zł) wkład
finansowy: brak

P

4 000 zł

58

56 000 zł

wkład pracy: 5340,-zł (3 os.,187
godz.) wkład rzeczowy
wyceniony na: 10 800,00
przestrzeń kościoła wraz z
niezbędnym wyposażeniem nagłośnienie, organy,ławki,
sprzątanie po koncertach (9
300,-), sale parafialne dla
wykonawców (1 500,-) wkład
finansowy: 900,00

P

12 000 zł

53

23 200 zł

wkład pracy: 1 800,-zł (8 os., 105
godz.) wkład rzeczowy
wyceniony na: 1 400,00 sala
widowiskowa MDK "Południe" w
Kostuchnie (1 400,-) wkład
finansowy: brak

N

0 zł

47

12 802 zł

wkład pracy: 19 100,-zł (6 os. (i
grupa artystyczna OKB), 370
godz. i 8 pokazów) wkład
rzeczowy wyceniony na:
3737,00 sprzęt do
przeprowadzenia warsztatów
(łacznie 977 zł), pomieszczenie
do treningów (1260 zł)
nagłosnienie (1500 zł) wkład
finansowy: brak

P

5 000 zł

56

26 800 zł

wkład pracy: 5400 zł 5 os. 300
godz. wkład rzeczowy wyceniony
na: 3000 zł (aparat fot.) wkład
finansowy: brak

P

5 000 zł

51

Zbyt mała liczna punktów, 45
pkt.

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

45

KUL/MDK
"SzopieniceGiszowiec"

Wiosna, wiosna ach to
ty - nowy sezon w
marzec - maj
giszowieckim ogrodzie
2021
społecznym

Maria Ryś liderka grupy
inicjatywnej

teren przed wejsciem
do MDK w Giszowcu
w okolicach ogrodu
społecznego "Flanca",
podcienia MDK i sala
widowiskowa w MDK
"SzopieniceGiszowiec" w
giszowcu

46

KUL/MDK
"Koszutka"

Tu wszystko jest
możliwe - spotkania z
marzec Teatrem dla dzieci i listopad 2021
młodzieży

Beata Małysz liderka grupy
inicjatywnej

MDK "Koszutka", filia
Dąb ul. Krzyżowa 1

47

KUL/MDK
"Koszutka"

kwiecień Historyjki na dobranoc
wrzesień 2021

Gabriela Śliwa liderka grupy
inicjatywnej

MDK "Koszutka",
ul.Grażyńskiego 47

48

KUL/MDK
"Koszutka"

marzec listopad 2021

Monika Kostyra liderka grupy
inicjatywnej

Świat się śmieje

Cykliczne koncerty na
marzec 49 KUL/MDK "Koszutka"
Koszutce 2021 grudzień 2021
kontynuacja r.

16 700 zł

wkład pracy: 3 570,-zł (10 os.,
238 godz.) wkład rzeczowy
wyceniony na: 4 680,00
aparat(800,-), sala widowiskowa
(2580 zł) narzędzia ogrodnicze
(300,-), krzesła, stoły(1 000,-)
wkład finansowy: brak

P

4 000 zł

52

25 000 zł

wkład pracy: 3 000,-zł - 8
os.(120 godz.) wkład rzeczowy
wyceniony na: 4500 (2
laptopy) wkład finansowy: brak

P

5 000 zł

51

RJP nr 12 Koszutka

projket skierowany dla
dzieci- edukacja teatralna,
spektakle teatrlne i konkurs

14 500 zł

wkład pracy: 7800 zł - 5 os.(290
godz.) wkład rzeczowy
wyceniony na: 1300 zł
(projektor, ekran przenośny,
miniwieża) wkład finansowy:
brak

Zbyt mała liczba punktów, 42
pkt.

N

0 zł

42

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

MDK "Koszutka",
ul.Grażyńskiego 47

RJP nr 12 Koszutka

35 000 zł

wkład pracy:
8000
zł - 2 os.(400 godz.) wkład
rzeczowy wyceniony na: 0 zł
wkład finansowy:
brak

Zbyt mała liczba punktów, 36
pkt.

N

0 zł

36

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

Bogusław
Baczewski lider grupy
inicjatywnej

sala koncertowa MDK
"Koszutka",
ul.Grażyńskiego 47,
Kościół pw.NSPJ,
ul. Misjonarzy
Oblatów

stworzenie sceny
kabaretowej na Koszutce w tym organizacje kilku
bezpłatnych występów
kabaretowych

RJP nr 12 Koszutka

organizacja koncertów
muzyki poważnej w MDK
"Koszutka" oraz w kościele

45 360 zł

wkład pracy: 4250 ,-zł (12 os. ,
190 godz.) wkład rzeczowy
wyceniony na: brak wkład
finansowy: brak

Zbyt mała liczba punktów, 39
pkt.

N

0 zł

39

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

P

3 500 zł

54

RJP Nr 17 Giszowiec

imprezy plenerowe dla
mieszkańców

RJP nr 10 Dąb

Spotkania z ludźmi teatru
dla dzieci i młodzieży,
warsztaty, spektakle,
recitale

50

KUL/MDK
"Południe"

Cykl Plenerów
malarskich z Południa
Katowic

marzec październik
2021 r.

Rita Pawłowska liderka grupy
inicjatywnej

Miejski Dom Kultury
"Południe" filie w
Kostuchnie, Podlesiu,
Murckach, Zarzeczu

RJP nr 21 Kostuchna

cykl plenerów malarskich

9 300 zł

wkład pracy:
8000,-zł (4 os., 210 godz.) wkład
rzeczowy wyceniony na:
2000,00 (pomieszczenia MDK
(1000 zł) wkład finansowy:
brak

51

KUL/MDK
"Południe"

Zarzecze w obiektywie
- konkurs
fotograficzny dla
dzieci i młodziezy vol II

maj październik
2021

Sylwia Bernacka liderka grupy
inicjatywnej

dzielnica Zarzecze

RJP nr 20 Zarzecze

konkurs fotograficzny

3 000 zł

wkład pracy:
950,-zł (brak liczby osób., 31
godz.) wkład rzeczowy
wyceniony na: 955 zł (brak
inf. jaki) wkład finansowy: brak

P

2 000 zł

51

52

KUL/MDK
"Południe"

Przywitaj Wakacje z
sąsiadami - Festyn w czerwiec 2021
dzielnicy Zarzecze

Maria Czenczek

MDK "Południe" filia
w Zarzeczu

RJP nr 20 Zarzecze

Festyn w dzielnicy Zarzecze

15 400 zł

wkład pracy:
1400,zł (6 os., 70 godz.) wkład
rzeczowy wyceniony na: 1400 zł
(namiot, stoły, ławy) wkład
finansowy: 500 zł

P

7 000 zł

52

KUL/MDK
"Południe"

Robert Kołodziej Piotrowickie koncerty
czerwieclider grupy
plenerowe wrzesień 2021
inicjatywnej

78 960 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
25.000 zł, miejsce pod scenę i
dla widowni (20 000,-),
oświetlenie(5 000,-), wkład
pracy: 28.640zł (brak liczby osób,
1.660 godz.), wkład finansowy:
brak

P

13 000 zł

51

53

Place, skwery, tereny
RJP nr 19 Piotrowice- organizacja cyklu koncertów
zielone w dzielnicach
Ochojec
w plenerze
Piotrowice i Ochojec

Zbyt mała liczna punktów, 49
pkt.

Czuwaj Zawodzie.
Organizacja biwaku
dla mieszkanców oraz
KUL/MDK "Bogucice54
przybliżenie sylwetki
Zawodzie"
patrona X Szczepu
ZHP w Katowicach
Pawła Stellera -

KUL/MDK "Bogucice55
Zawodzie"

VI Dni Zawodzia strefa dla juniora

Wrzesieńpaździernik
2021

Urszula
Sodzawiczny liderka grupy
inicjatywnej

dzielnica Zawodzie

4 wrzesnia
2021

Janina Kolonko lider grupy
inicjatywnej

Ulica - teren przy
MDK "BoguciceZawodzie",

Katarzyna Smolczyk
KUL/MDK "Bogucicemarzec –
56
Muzyczne Zawodzie - liderka grupy
Zawodzie"
listopad 2021
inicjatywnej

57

59

KUL/MDK "BoguciceZawodzie"

Bogucice ART.

KUL/MDK "Bogucice- Bogucicka Fotoksiążka
60
Zawodzie"
z Przepisami

61

Klaudia Kusina liderka grupy
inicjatywnej

Katowice - Bogucice

28 marca
2021

Katarzyna
Klaczkowska liderka grupy
inicjatywnej

maj - sierpień
2021

marzec październik
2021

KUL/MDK "Bogucice- Kreatywni Mieszkańcy wrzesień Zawodzie"
Bogucic
grudzień 2021

Kontynuacja tradycji
koncertowej w
KUL/MDK "Bogucice58
kosciele pw.
Zawodzie"
Opatrznosci Bożej w
Katowicach

KUL/MDK "Bogucice- XXX Urodziny MDK
Zawodzie"
"Bogucice - Zawodzie"

MDK "BoguciceZawodzie" - Dział
Zawodzie

maj 2021

RJP Nr 3 Zawodzie

RJP Nr 3 Zawodzie

RJP Nr 3 Zawodzie

prezentacja organizacji
biwaku harcerskiego i
przybliżenie sylwetki Pawła
Stellera przez pracowników
działu z MHK

festyn dzielnicowy

koncerty różnych gatunków
muzycznych

4 870 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
20.600 zł,
Projektor
multimedialny (2 400,-),
fantom do pierwszej pomocy
(1 400,-), aparat fotograficzny
(3 000,-), laptop (2 000,-),
samochód do transportu (10
000,-)
wkład pracy:
8300 zł (liczba osób nieznana ,
395 godz.), wkład finansowy:
brak

9 500 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
9 984,00 sprzęt nagłasniający
(984,-) aparat fotograficzny (1
500,-), namioty wystawowe (7
500,-) wkład finansowy: brak
wkład pracy: 18 os. , 430 godz.
(11 575,00 zł)

N

0 zł

55

12 230 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
2769,96
sala widowiskowa
ze sceną(1033,-), zestaw
koncertowy (984,00,-), akustyk
(752,76-) wkład finansowy:
brak wkład pracy: .11 os. , 326
godz. (6580 zł)

P

3 500 zł

52

14 230 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
5800 (kuchenka, akcesoria do
animacji stół, ekspres do kawy
rzutnik, ekran, namiot ogrodowy
wkład finansowy: brak
wkład pracy: 10 os. , 206 godz.
(4120 zł)

P

3 500 zł

57

N

0 zł

40

P

3 000 zł

56

N

0 zł

43

P

13 000 zł

51

RJP nr 13 Bogucice

warsztaty kulinarne

kościół pw.
Opatrznosci Bozej w
Katowicach Zawodziu

RJP Nr 3 Zawodzie

koncert muzyki barokowej
w kosciele pw. Opatrznosci
Bożej w Katowicach

9 500 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
152 800, 00 (instrumenty -150
tys.zł, garderoby, miejsce
koncertu-kościół 2000 zł
wkład finansowy: brak wkład
pracy: 4 os. , 55 godz. (
2830,00 zł)

Aleksandra Szeliga liderka grupy
inicjatywnej

Katowice -Bogucice

RJP nr 13 Bogucice

ściany do legalnego
malowania, warsztaty
plastyczne, wymienialnia
książek

18 550 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
12 000, 00 narzedzia,
pomieszczenie, książki wkład
finansowy: brak wkład pracy:
10 os., 330 godz. ( 8370,00 zł)

Aleksandra Nigbor liderka grupy
inicjatywnej

MDK "BoguciceZawodzie" - Dział
Bogucice

RJP nr 13 Bogucice

inicjatywa poświęcona
tematyce kulinarnej

9 050 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
2996,30 sala z aneksem
kuchennym, projektor i ekran
wkład finansowy: brak
wkład
pracy: 5 os., 80 godz. ( 2
200,00 zł)

29 000 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
24 239,56 sala widowiskowa
MDK - Dział bogucice, ogród przy
Dziale Zawodzie, obsługa
akustyczna, nagłosnienie,
oświetlenie
wkład finansowy: brak
wkład pracy: 12 os., 230 godz.
( 9800,00 zł)

Sebastian Ostrowski
- lider grupy
inicjatywnej

MDK "BoguciceZawodzie"

RJP nr 13 Bogucice

obchody 30-lecia MDK
"Bogucice-Zawodzie"

P

Zbyt mała liczna punktów, 40
pkt.

Zbyt mała liczna punktów, 43
pkt.

2 000 zł

59

Wniosek nie uzyskał
dofinansowania z uwagi
na ograniczone środki
finansowe w rezerwie
celowej

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

62

KUL/MDK "BoguciceZawodzie"

Sztandart Pamiątkowy
kwiecień - maj
KWK Katowice 2021
Ferdynand

Marek Sapiński lider grupy
inicjatywnej

Gitara i jej Krewni Prezentacja Słowno Muzyczna
Joanna
KUL/MDK "Bogucicekwiecień 63
Instrumentów
Kwaśniewicz - lider
Zawodzie"
czerwiec 2021
Strunowych z czterech
grupy inicjatywnej
Stron Świata (Od Azji
Po Amerykę)

64

KUL/MDK "BoguciceZawodzie"

(nie) Szablonowe
Zawodzie

Obchody Jubileuszu 10
-lecia Ślaskiego
KUL/MDK "Bogucice65
Ludowego Zespołu
Zawodzie"
Śpiewaczego
"Zawodzianki"

66

67

KUL/MDK "BoguciceZawodzie"

I Bieg Kukuczki

KUL/MDK "BoguciceKrąg Bogiń Miejskich
Zawodzie"

czerwiec wrzesień 2021

maj 2021

marzec 2021

marzec listopad
2021 r.

marzec październik
2021

Heyk Śmigielski lider grupy
inicjatywnej

Sandra Gocel liderka grupy
inicjatywnej

RJP nr 13 Bogucice

wniosek o ufundowanie
sztandaru pamiątkowego
KWK Katowice - Ferdynand

4 000 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
brak wkładu rzeczowego
wkład finansowy: brak
wkład pracy: 3 os., 22 godz. (
1200,00 zł)

MDK "BoguciceZawodzie" Muzeum
historii gitary w
Katowicach

RJP nr 13 Bogucice

koncerty gitarowe
połączone z prezentacją
instrumentów

14 000 zł

MDK "BoguciceZawodzie" - Dział
Zawodzie

MDK "BoguciceZawodzie" - Dział
Zawodzie

MDK "BoguciceKatarzyna Nigbor Zawodzie" - Dział
lider grupy
Bogucice SP 40,
inicjatywnej
tereny miejskie w
obszarze os. Kukuczki

Jadwiga Gromadzka
- liderka grupy
inicjatywnej

Grzegorz Płonka lider grupy
inicjatywnej

68

KUL/MDK "Ligota"

Śpiewogra "Rabczyk z
Ligoty"

69

KUL/MDK "Ligota"

Łaczy nas chleb. Homemade food EXPO
czerwiec Adam Łęski - lider
Katowice-Ligotawrzesień 2021 grupy inicjatywnej
Panewniki

KUL/MDK "Ligota"

"Rodzinne spotkania z
historia regionalna z
okazji 660 powstania
Barbara Kapica ligoty i 440 rocznicy
czerwiec 2021
Zając - liderka
powstania Panewnik grupy inicjatywnej
dwudniowy piknik dla
mieszkańców dzielnicy
Ligota - Panewniki"

70

MDK "BoguciceZawodzie"

RJP Nr 3 Zawodzie

RJP Nr 3 Zawodzie

warsztaty artystyczne dla
dzieci i młodzieży

uroczysty koncert i wystawa
jubileuszowa

Zbyt mała liczba punktów, 35
pkt.

N

0 zł

34

wkład rzeczowy wyceniony na:
20 400,00 wkład finansowy:
brak wkład pracy: 5 os., 205
godz. ( 6 150 zł)

P

3 000 zł

55

5 650 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
8996,00 pracownia, rzutnik,
aparat, sztalugi, sprzęt do
sitodruku
wkład finansowy: brak
wkład pracy: 11 os., 55 godz.
(2600 zł)

P

2 000 zł

51

7 600 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
1500,60 zł zbiór pamiatek i
nagród, zestaw koncertowy i sala
widowiskowa
wkład finansowy: brak
wkład pracy: 22 os., 270 godz.
( 5600,00 zł)

P

4 000 zł

56

14 500 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
15 991,38
wkład finansowy: brak
wkład pracy: ok. 34 os.9nie jest
znana dokładna liczba), 250
godz.
(7
880,00 zł)

P

5 000 zł

53

12 000 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
27 947 zł komputery, projketor
multimedialny, sprzet
fotograficzny, dostęp do sali (64
godz.), scenografia wkład
finansowy: brak wkład pracy:
ok. 7 os., 295 godz. ( 9 300 zł)

P

3 000 zł

54

P

10 000 zł

61

RJP nr 13 Bogucice

inicjatywa poświęcona
pamieci Jerzego Kukuczki

RJP nr 13 Bogucice

spotkania kobiet w różnym
wieku, których tematem
będzie m.in.. Sztuka,
rekodzieło, edukacja,
zdrowie

Amfiteatr w Parku
Zadole

RJP nr 6 Ligota
Panewniki

przygotowanie i odegranie
przedtawienia muzycznego
w ślaskiej gwarze w którym
wezma udział zawodowi
aktorzy i amatorzy w tm
dziecize szkoły 61

19 100 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
8320 zł (sprzet uzyczony przez
MDK Ligota 2500 zł, lokal na
próby w MDK Ligota 2720 zł,
foldery 600 zł rekwizyty 2500 zł
wkład finansowy: 300 zł
wkład pracy: 3 os. , 320 godz.
(16 000,00 zł)

Park Zadole

RJP nr 6 Ligota
Panewniki

prezentacja chlebów
zróżnych zakątków świata,
połaczona z występami
artystycznymi.

5 950 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
200 zł (chleby) ład finansowy:
brak wkład pracy: 15 os. , 61
godz. (1500,00 zł)

P

2 500 zł

51

RJP nr 6 Ligota
Panewniki

dwudniowy piknik rodzinny,
na których mieszkancy
spotkaja się z historią i
tradycją swoich dzielnic

27 200 zł

wkład rzeczowy wyceniony na:
4900 zł (ławki, stoły, pawilony
ogrodowe (3100 zł), nagrody w
konkursach (800 zł), przyłacze el.
(1000 zł)
wkład finansowy: 2200 zł
wkład pracy: 9 os. , 320 godz.
(6400,00 zł)

P

7 000 zł

58

MDK "BoguciceZawodzie"

osiedla Kokociniec,
osidle Zadole

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

71

72

73

74

75

76

KUL/MBP

Zaczytaj się na
Dąbrówce. Zakup
nowości ksiązkowych
do Filii 20 MBP

rok 2021

KUL/KMO

50 lat ze Spodkiem.
Jak to było? Mural o
tym opowie

Styczeń – maj
2021

KUL/MHK

Ubodzy powstańcy…upamiętnienie 100.
Styczeń –
rocznicy III powstania listopad 2021
śl.

KUL/MBP

KUL/KMO

KUL/MBP

Zakup nowości
wydawniczych dla Filii
18 MBP

1 ziarno - 100 ziaren.
Zakładamy miejskie
ogrody warzywne

Ciekawi ludzie są
wśród nas

rok 2021

Agnieszka Mazur Filia 20 MBP , ul.
liderka grupy
Strzelców Bytomskich
inicjatywnej
21B

Ewa Piskor liderka grupy
inicjatywnej

Filip Bałazy - lider
grupy inicjatywnej

Grażyna Urbańczyk
- liderka grupy
inicjatywnej

kwiecień wrzesień 2021

Zofia PiątkowskaWolska - liderka
grupy inicjatywnej

rok 2021

Bożena Wieczorek liderka grupy
inicjatywnej

Przejście podziemne
pod al. Korfantego, na
wysokości ulic
Morcinka i
Olimpijskiej

Teren Katowic

Filia 18 MBP, ul.
Studencka 16

Dom Śląski, ul.
Stalmacha 17

Filia 12 MBP, ul.
Witosa 18b

RJP nr 14 Dąbrówka
Mała

Zakup nowości
wydawniczych: książek i
audiobooków do filii MBP

RJP nr 12 Koszutka

Wykonanie muralu w
przejściu podziemnym

Teren Katowic

Zakup sztandarów i
mundurów do inscenizacji
historycznych

RJP nr 6 Ligota
Panewniki

RJP Nr 1 Śródmieście

RJP Nr 8 Os. Witosa

Zakup nowości
wydawniczych do filii MBP

Warsztaty ogrodnicze

Spotkania autorskie,
podróżnicze i prozdrowotne

7 000 zł

Wkład pracy: 1.260 zł (14 os., 49
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 4.600,00zł (aparat
foto. 1.000zł, komputer 3.000zł,
drukarka 500zł, mat. Biurowe
100 zł). Wkład finansowy: brak

20 000 zł

Wkład pracy: 13.200 zł (12 os.,
460 godz.). Wkład rzeczowy:
brak. Wkład finansowy: brak.

P

2 000 zł

51

N

0 zł

51

50 000 zł

Wkład pracy: 270.000 zł (101 os.,
5.200 godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 130.000 zł
(mundury powstańcze: 50.000 zł,
wóz pancerny i armaty: 30.000
zł, repliki karabinów: 50.000 zł).
Wkład finansowy: brak

P

15 000 zł

53

18 000 zł

Wkład pracy: 2.700 zł (3 os. 90
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 8.700,00zł
(komputery 6.000zł, urządzenie
wielofunkc. 2.000zł, drukarka
500 zł, mat. biurowe 200 zł).
Wkład finansowy: brak

P

2 000 zł

52

3 200 zł

Wkład pracy: 1.680 zł (6 os., 70
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 1.020 zł (obornik
50 zł, kartony 30 zł, nasiona 30
zł, narzędzia ogrodnicze 120 zł,
inne elementy wyposażenia 790
zł). Wkład finansowy: 100 zł

P

2 000 zł

57

4 800 zł

Wkład pracy: 680 zł (5 os., 25
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 9.500 zł
(komputer 3.000zł, drukarka 500
zł, aparat fotograf. 1000 zł,
tablica multimedialna 5.000 zł).
Wkład finansowy: brak

N

0 zł

49

Zgodnie z infromacją z KMO:
przeszkoda w realizacji: KMO
wystąpiła w tym roku o wstępną
zgodę MZUiM na stworzenie
muralu (projekt był opiniowany
w BO) i otrzymała odmowę.

Zbyt mała liczna punktów, 49
pkt.

Wniosek nie uzyskał
dofinansowania z uwagi
na ograniczone środki
finansowe w rezerwie
celowej

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

77

78

79

80

81

KUL/KMO

Coraz bliżej święta...

KUL/KMO

Poznajmy się
wzajemnie: Dzień
judaizmu i Dzień
islamu.

KUL/MBP

KUL/MBP

KUL/MBP

Zaczytana Koszutka

Integracyjne warsztaty
graficzne dla seniorów
i młodzieży

Bajkowe wakacje w
Mieście Ogrodów

KUL/MBP

Dofinansowanie
zakupu nowości
wydawniczych

83

84

82

Grudzień 2021

Teren parafii
Ewa Inn - liderka rzymskokatolickiej św.
grupy inicjatywnej Józefa w Katowicach Załężu

styczeń, luty
2021

Ks. Tadeusz
Wydział Teologiczny
Czakański- lider
UŚl, ul. Jordana 18
grupy inicjatywnej

rok 2021

rok 2021

lipiecsierpnień
2021

Anna Mildnerliderka grupy
inicjatywnej

Barbara Smagacz liderka grupy
inicjatywnej

Kamila PronobisFilosek - liderka
grupy inicjatywnej

Filia 11 MBP, ul.
Grażyńskiego 47

Filia 3 MBP, ul.
Gliwicka 93

Filia 26 MBP, ul.
Goetla 2

RJP Nr 7 Załęże

Cykl wydarzeń kulturalnych
związanych z obchodami
świąt Bożego Narodzenia

RJP Nr 1 Śródmieście

Organizacja wydarzeń:
"Dzień judaizmu" i "Dzień
islamu"

RJP nr 12 Koszutka

RJP Nr 7 Załęże

RJP nr 18 Murcki

Zakup nowości
wydawniczych do filii MBP

Warsztaty graficzne z
udziałem seniorów i
młodzieży

Zajęcia wakacyjne dla dzieci

20 000 zł

Wkład pracy: 4.740 zł (5 os., 324
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 10.800 zł (zewn.
parasol grzewczy 800 zł, ekspres
do kawy i in. 3.000zł, materiały
dydaktyczne i in. 1000 zł, aparat
fotograf. 3000 zł, głośnik z
mikrofonem 3.000 zł). Wkład
finansowy: 2.000 zł.

P

5 000 zł

58

5 000 zł

Wkład pracy: 6.240 zł (9 os., 208
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 19.000 zł (laptop:
3.000, projektor 4.000 zł, aparat
fotograficzny 2.000 zł,
nagłośnienie sal 10.000 zł).
Wkład finansowy: 1.360 zł.

P

3 000 zł

51

25 000 zł

Wkład pracy: 2.010 zł (12 os., 78
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 8.700,00zł (aparat
fotograf. 1.000 zł, komputery
6.000zł, urządzenie wielofunkc.
1.500 zł, mat. biurowe 200 zł).
Wkład finansowy: brak

N

0 zł

42

12 000 zł

Wkład pracy: 1.300 zł (4 os.,77
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 3.580,00zł
(system wystawienniczy 2.500 zł,
drukarka 500 zł, stoliki 300 zł,
krzesła 180 zł, środki do
dezynfekcji 100 zł). Wkład
finansowy: brak

P

4 000 zł

55

7 200 zł

Wkład pracy: 4.958,40 zł (22 os,
268 godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 12.500 zł
(komputer 3.000 zł, drukarka
500 zł, aparat fotograficzny
2.500 zł, nagłosnienie 1.500 zł,
krzesła, koce 1.500 zł, piłki,
skakanki 500 zł, szachy
plenerowe, bule 3.000 zł). Wkład
finansowy: brak

P

4 000 zł

58

15 000 zł

Wkład pracy: 4.100 zł (11 os.,160
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 10.600 zł (aparat
fotograficzny 1.500 zł,
komputery 6.000zł, urządzenie
wielofunkc. 3.000zł, mat.
biurowe 100 zł). Wkład
finansowy: brak

P

2 000 zł

54

P

2 000 zł

53

N

0 zł

36

rok 2021

Anna Widuch liderka grupy
inicjatywnej

KUL/MBP

BookBox / książki z
pudełka –
Dofinansowanie
zakupu nowości
wydawniczych

rok 2021

Elżbieta AdamskaGrabowska - liderka
grupy inicjatywnej

Filia 3 MBP, ul.
Gliwicka 93

RJP Nr 7 Załęże

Zakup nowości
wydawniczych do filii MBP

10 000 zł

Wkład pracy: 1.980 zł (3 os.,99
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 2.150 zł
(komputer 1.500zł, drukarka
500zł, skrzynka na propozycje
czytelników 150 zł). Wkład
finansowy: brak

KUL/MBP

Książka to podstawa –
Dofinansowanie
zakupu nowości
wydawniczych

rok 2021

Bożena Wieczorek liderka grupy
inicjatywnej

Filia 12 MBP, ul.
Witosa 18b

RJP Nr 8 Os. Witosa

Zakup nowości
wydawniczych do filii MBP

7 500 zł

Wkład pracy: 1.300 zł (40 godz.).
Wkład rzeczowy wyceniony na:
3.000 zł (komputer 3.000 zł).
Wkład finansowy: brak

Filia 27 MBP, ul.
Szarych Szeregów 62

RJP nr 21 Kostuchna

Zakup nowości
wydawniczych do filii MBP

Zbyt mała liczna punktów, 42
pkty

Zbyt mała liczna punktów, 36
pkt.

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.
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KUL/MBP

KUL/KMO

KUL/MDK Południe

KUL/ MDK
SZOPIENICEGISZOWIEC

Wydział
Kształtowania
Środowiska

Wydział
Kształtowania
Środowiska

Rozczytaj się w
komiksach - strefa
komiksu w bibliotece
na Młyńskiej

rok 2021

Katowice - opowiem
wam (rzecz o
kwiecień przyrodzie, kulturze, grudzień 2021
historii)

Mama i ja - klub
aktywnej mamy

Aleksandra
Gałuszka

Katarzyna
Florjańska

Filia 13 MBP, ul.
Młyńska 5

Rewitalizacja terenu
marzec –
na ul. Wrębowej
czerwiec 2021

„Twórczy EKO Senior”
marzec –
– cykl warsztatów grudzień 2021

Piotr Łączniak

Pan Przemysław
Pietrzyk

Pani Beata
Latkowska

Cykl warsztatów, prelekcji,
wycieczek pieszorowerowych

Teren Katowic

marzec Ewelina Majewska MDK "Południe", Filia
grudzień 2021
liderka grupy
w Murckach
r.
inicjatywnej

Kino w starym ratuszu luty - grudzień
poznaj rodzimą
2021
kinematografię

Stworzenie działu komiksu i
ksiązki obrazkowej dla
RJP Nr 1 Śródmieście
młodzieży i dorosłych w filii
MBP

RJP nr 18 Murcki

Zajęcia fitness dla matek z
dziećmi

Zabytkowy ratusz w
Szopienicach ul.
RJP nr 15 Szopienice – Pokazy filmowe i warsztaty
Wiosny Ludów 24,
Burowiec
kinematograficzne
Teren Katowic

dzielnica: Załęska
Hałda-Brynów

Miejski Dom Kultury
„Koszutka”

RJP Nr 2 Załęska
Hałda Brynów, część
Zachodnia

uporządkowanie terenu
przy ul. Wrębowej za
garażami z śmieci, wycięcie
drzew „samosiejek”,
usunięcie krzaków

RJP nr 12 Koszutka

Cykl 8 warsztatów m. in.:
naturalne kosmetyki i środki
czystości, termiczne
przetwarzanie toreb
foliowych, segregacja
śmieci, kuchnia zero waste

7 000 zł

Wkład pracy: 1.590 zł (8 os, 53
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 3.600 zł
(komputer 2.000 zł, drukarka
500 zł, aparat fotograficzny
1.000 zł, materiały buirowe 100
zł). Wkład finansowy: brak

7 730 zł

Wkład pracy: 6.800 zł (41 os.,
282 godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 7.000 zł
(komputer, drukarka i aparat
fotograficzny 2.000 zł, galeria
fotografii wielkoformatowych
2.500 zł, materiały dydaktyczne
2.500 zł). Wkład finansowy: 50
zł.

8 600 zł

Wkład pracy: 3.000 zł (1 os., 60
godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 3.800 zł
(wyposażenie kawiarenki 1000
zł, zabawki 500 zł, ekspress do
kawy 1.000 zł, zmywarka 1.300 zł
). Wkład finansowy: brak.

23 400 zł

Wkład pracy: 12 300 zł (13 os.,
426 godz.). Wkład rzeczowy
wyceniony na: 5 300 zł (sprzęt
nagłośnieniowy 1 500 zł,
laminarka 300 zł, laptop 3000 zł,
przybory biurowe 100 zł,
drukarka 400 zł). Wkład
finansowy: nie dotyczy.

4 000 zł

8 000 zł

Zbyt mała liczna punktów, 42
pkty

Zbyt mała liczna punktów, 43
pkty

N

0 zł

42

P

3 000 zł

56

N

0 zł

43

P

6 000 zł

57

Prace społeczne (400,00 zł)
Zasoby rzeczowe (1400,00 zł)
Posiadane środki pieniężne
(50,00 zł)

Wydział Kształtowania
Środowiska jest w stanie
zrealizować przedmiotową
inicjatywę lokalną ale tylko w
części dotyczącej podstawienia
kontenera na śmieci komunalne.
Niestety z uwagi na brak
kontenerów na drewno nie jest
w stanie zrealizować inicjatywy
w całości. W związku z
powyższym Wydział
Kształtowania Środowiska
proponuje ocenić pozytywnie
przedmiotowy wniosek w części
dotyczącej oczyszczenia terenu
ze śmieci komunalnych.
Podstawienie kontenera na
śmieci komunalne jest możliwe
w ramach już zawartej umowy z
Miejskim Przedsiębiorstwem
Komunalnym w Katowicach w
związku z powyższym wkład
Miasta Katowice
zaproponowany przez WKŚ
wynosi 0,00 zł

N

0 zł

34

Prace społeczne (825,00 zł)

Honoraria wskazane we
wniosku przekroczyły 57%. W
związku z powyższym WKŚ
skontaktował się z liderem
inicjatywy w celu ustalenia
możliwości korekty kosztów
honorariów. Inicjator
przedstawił korektę kosztorysu
oraz skorygował informacje
zawarte w złożonym wniosku.

P

5 000 zł

51

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt. Wydział
Kształtowania
Środowiska jest w
stanie podstawić
kontener na śmieci
komunalne w ramach
akcji ekologicznej
polegającej na
oczyszczeniu terenu ze
śmieci komunalnych.

91

Wydział
Kształtowania
Środowiska

Lampy solarne
poprawiające
bezpieczeństwo na
ROD „OAZA” w
Katowicach

najbliższe
miesiące

Pan Michał
Lipowski – Skarbnik
ROD „OAZA”
Katowice

ROD „OAZA”

RJP nr 19 PiotrowiceOchojec

Zamontowanie 6 szt. lamp
solarnych na terenie ROD
„OAZA” w celu poprawy
widoczności oraz
bezpieczeństwa
działkowców

Celem festynu jest
propagowanie postaw
teren przyległy oraz
RJP nr 15 Szopienice –
ekologicznych,
92
zbiorniki Morawa,
Burowiec
bezpieczeństwa nad wodą
Borki i Hubertus
oraz posprzątanie terenu
doliny i dna zbiorników.
Celem inicjatywy jest
Pani Lucyna
promowanie wolontariatu
Czubala, Pani
na rzecz zwierząt. Ponadto
Podaj łapę - akcja
Magdalena
Wydział
kwiecień –
przybliżenie i
edukacyjna dla
Dworaczek, Pani dzielnice: Piotrowice, RJP nr 19 Piotrowice93
Kształtowania
październik
uświadomienie
miłośników psów i
Barbara Simiński,
Ochojec
Ochojec
Środowiska
2021
mieszkańców jak
kotów
Pani Agnieszka
bezpiecznie i prawidłowo
Gardawska, Pani
obchodzić się ze
Dorota Ostrowicz
zwierzętami
Kontynuacja zeszłorocznej
inicjatywy tj.
Lawendowy Ogród
doinwestowanie w
Katowice 2.0, NOWA
Grupa inicjatywna z
Wydział
ogrodzenie, wykonanie
PRZESTRZEŃ
marzecdzielnicy Ochojec Część działki miejskiej
Kształtowania
RJP nr 19 Piotrowice- odpływów wody z rabat i
94
EDUKACYJNOgrudzień 2021 reprezentowana nr 89/8 k.m. 108 przy
Środowiska / Zakład
Ochojec
ścieżek, zakup i dosadzenie
REKREACYJNA NA
r.
przez Panią Monikę
ul. Ziołowej
Zieleni Miejskiej
dodatkowych sadzonek
MAPIE Katowic –
Laksę
lawendy, zakup materiałów
rozbudowa i rozwój
do produkcji wyrobów z
lawendy
Wydział
Kształtowania
Środowiska

Festyn ekologiczny
nurkuj, pływaj i
oczyszczaj… EKO i
BEZPIECZNIE

luty –
Adam Bałazy, Filip
wrzesień 2021
Bałazy

95

Wydział
Kształtowania
Środowiska / Zakład
Zieleni Miejskiej

ZIELONA FLANCA nasza sadzonka w
Dzielnicy

Do końca
2021 r.

Grupa
mieszkańców z
dzielnicy Podlesie
reprezentowana
przez Panią Beatę
Balę

96

Wydział
Kształtowania
Środowiska / Zakład
Zieleni Miejskiej

Plac ZABAW na
"GLANC" Załęska
Hałda

marzec czerwiec 2021
r.

Pan Przemysław
Pietrzyk

36 000 zł

Prace społeczne – rozeznanie
rynku 8 h

Przedmiotowy wniosek nie ma
charakteru inicjatywy lokalnej,
gdyż zakłada on zakup oraz
montaż 6 szt. lamp solarnych.
We wniosku nie została
wskazana forma udziału
mieszkańców w realizację
zadania. Jedyną osobą
zaangażowaną jest inicjator,
który przeprowadził wstępne
rozeznanie rynku w zakresie
zakupu oraz montażu lamp.
Przedmiotowe zadanie nie ma
charakteru inicjatywy lokalnej,
której celem jest współpraca
pomiędzy mieszkańcami a
jednostką samorządu
terytorialnego. WKŚ proponuje
zaopiniować przedmiotowy
wniosek negatywnie.

90 000 zł

Prace społeczne (25.500,00 zł)
Zasoby rzeczowe (75.000,00 zł)

Wydział Kształtowania
Środowiska proponuje ocenić
przedmiotowy wniosek
pozytywnie.

19 420 zł

Prace społeczne (3.375,00 zł)
Zasoby rzeczowe (1.400,00 zł)

35 200 zł

Niniejsza inicjatywa byłaby
kontynuacją (rozszerzeniem)
inicjatywy z z zeszłego roku pn.
Sprzęt ogrodniczy w ilości 32. szt
„Lawendowy Ogród, nowa
oraz aparat fotograficzny (5
przestrzeń edukacyjno690,00 zł) + 750 godz. pracy
rekreacyjna na mapie Katowic”,
społecznej (22 000,00 zł)
której to realizacja została
przeniesiona na rok 2021 r. ze
względu na COVID.

Terenu zielony przy
ul. Zaopusta
(Zabytkowy Most –
skwer) działki nr
5849/215, 5848/215,
1465/215 k.m. 1.

RJP nr 22 Podlesie

Zakup drewnianej
konstrukcji/kwietnika oraz
nasadzenie w niej roślin

15 000 zł

Ziemia do nasadzeń, kwiaty (400
zł) + 330 godz. pracy społecznej
(6 600,00 zł) + własne środki
pieniężne w wys. 300 zł

Plac zabaw przy
Załęskiej Hałdzie - ter.
Miejski działka 8\13
k.m. 1

RJP nr 6 Ligota
Panewniki

Zakup i rozścielenie
zrębków na plac zabaw oraz
zakup palisady do
piaskownicy

4 340 zł

Sprzęt ogrodniczy w ilości 8 szt.
(305 zł) + 17 godz. pracy
Koszty zrębków zostały znacząco
społecznej (340 zł) + własne
zaniżone przez Wnioskodawcę
środki pieniężne w wys. 50 zł

Razem

2 251 650 zł

Utrzymanie niniejszej
kwiatowej konstrukcji będzie
kosztowne.

Razem

N

0 zł

0

P

40 000 zł

51

P

7 000 zł

59

P

25 000 zł

61

formalne odrzucenie
wniosku

N

0 zł

59

Koszty utrzymania,
konserwacji oraz duże
prawdopodobieństwo
dewactacji niniejszej
konstrukcji (co za tym
idzie dotakowe koszty
na ogrodzenie)
przeważa na negatywną
ocenę wniosku

N

0 zł

39

Wniosek nie osiągnął
minimalnej liczby 51
pkt.

464 770 zł

zatwierdził
Prezydent Miasta Katowice

