
osobowy (ile 

godzin, ile osób, 

wycena w zł)

finansowy (w 

zł)
rzeczowy (co + wycena w zł)

Zaopiniowa

no 

pozytywnie 

P/ 

negatywnie 

N

 Kwota 

proponowana przez 

Komisję 

Liczba 

przyznanych 

punktów

Uzasadnienie w przypadku 

negatywnego rozstrzygnięcia

17
Wydział Budynków 

i Dróg / KZGM

Dychnij se przy 

Światowidzie

Marzec – 

kwiecień 2022

Zenona 

Storożenko 

(lider 

inicjatywy), 

Jerzy Storożenko

podwórze 

budynku przy ul. 3-

go Maja 7

RJP nr 1 

Śródmieście

organizacja warsztatów 

architektoniczno-

designerskich mających 

na celu opracowanie 

projektu 

zagospodarowania 

podwórka, prace w 

terenie (nasadzenia, 

utworzenie ogródka 

deszczowego)

38 500,00 zł

Praca 8 

wolontariuszy, 

zadeklarowano 

pracę społeczną 

w wymiarze 820 

roboczogodzin 

wycenionych na 

łączną kwotę 14 

140 zł 

500,00 zł

sprzęt multimedialny, sale 

warsztatowe, sadzonki roślin, 

kantówki drewniane – łączną 

wartość oszacowano na kwotę 

4850 zł

NIE N 0 zł

wniosek 

oceniono 

negatywnie w 

cz. A. karty 

oceny, nie 

podlegał 

ocenie 

punktowej

Realizację zadania oceniono 

negatywnie z uwagi na 

uwarunkowania 

własnościowe terenu 

objętego projektem. 

Wskazany teren znajduje się 

na działce nr 56/1 k.m. 24 

stanowiącej własność 

województwa śląskiego (na 

której miałyby się odbyć 

główne działania projektowe) 

oraz na działkach nr 56/7 i 

56/4 k.m. 24 stanowiących 

współwłasność Miasta 

Katowice z osobami 

fizycznymi, w tym z osobami 

przebywającymi poza 

terenem RP.

20
Wydział Edukacji i 

Sportu 

FESTYN RODZINNY 

SPORTOWO-

ZDROWO-

KOLOROWO CZYLI 

BAW SIĘ RAZEM Z 

NAMI

czerwiec - 

wrzesień 2022 r. 

Dariusz 

Bytomski

Ogród MP nr 45 w 

Katowicach 

RJP nr 1 

Śródmieście 

Festyn dla społeczności 

związanej z MP nr 45 w 

Katowicach, podczas 

którego uczestnicy będą 

mogli wziąć udział w 

licznych konkurencjach 

sportowych, 

11 500,00 zł

9 200,00 zł (83 

osoby - 303 

godziny)

0

4 500,00 zł (sprzęt 

nagłaśniający - 3000 zł, sprzęt 

sportowy - 1000 zł, artykuły 

dekoracyjne - 500 zł)

NIE N 0 zł 45

Inicjatywa nie osiągnęła 

minimum 51 punktów 

wymaganych do przyznania 

oceny pozytywnej i dalszego 

procedowania

102 KUL/ MBP

Zakup nowości 

wydawniczych dla 

Filii nr 4 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 

przy ul. 

Poniatowskiego 14

2022 Mirosław Ciupa Filia nr 4 MBP
RJP nr 1 

Śródmieście

Zakup książek do 

Biblioteki
2 000,00 zł 90 h - 900 zł 0,00 zł komputer, drukarka - 5.600 zł TAK / negatywna N 0 zł 33

Inicjatywa nie osiągnęła 

minimum 51 punktów 

wymaganych do przyznania 

oceny pozytywnej i dalszego 

procedowania

121 KUL/ KMO
W pogoni za 

przeszłością 2022
III-XI 2022 Ryszard Jaciubek Śródmieście

RJP nr 1 

Śródmieście
gra terenowa 14 320,00 zł 145 h - 2.854 zł 0,00 zł

siedziba, koszulki, nagrody - 

1.918 zł
NIE N 0 zł 38

Inicjatywa nie osiągnęła 

minimum 51 punktów 

135 KUL/ MBP

Z kulturą za pan 

brat - 

dofinansowanie 

spotkań i prelekcji 

dla czytelników oraz 

zakupu nowości 

wydawniczych

I-XII 2022
Ingeborga 

Greiner - Otręba
Filia 1 MBP

RJP nr 1 

Śródmieście

spotkania autorskie i 

zakup książek
14 000,00 zł 199 h - 3.980 zł 0,00 zł

komputer, drukarka, aparat, 

rzutnik - 8.500 zł
TAK / pozytywna N 0 zł 35

Inicjatywa nie osiągnęła 

minimum 51 punktów 

wymaganych do przyznania 

oceny pozytywnej i dalszego 

procedowania

Opinia Rady 

Jednostki 

Pomocniczej 

(TAK/NIE, 

pozytywna/ 

negatywna)

Propozycja Komisji ds. Inicjatyw lokalnych

wkład Miasta 

Katowice 

zaproponowany 

przez 

wnioskodawcę

wkład własny wnioskodawcy

Informacja na temat wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zgłoszonych na 2022 rok wraz z decyzją o ich rozstrzygnięciu

Lp.

Komórka 

organizacyjna / 

jednostka 

organizacyjna

Nazwa inicjatywy

Termin 

realizacji 

inicjatywy

 Informacje o 

wnioskodawcy 

Miejsce 

wykonywania 

inicjatywy

Nazwa Jednostki 

Pomocniczej, na 

terenie której 

będzie 

wykonywana 

inicjatywa lokalna

Opis inicjatywy 

(skrócony)

Przewidywane koszty realizacji inicjatywy


