
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

23
Wydział Edukacji i 

Sportu 

Festyn 

Środowiskowy - 100 

lat Szkoły 

Podstawowej nr 11 

z Oddziałami 

Integracyjnymi w 

Katowicach

czerwiec 2022 r. 
Sylwia Matusiak - 

Bednarz 

 SP nr 11 w 

Katowicach 

RJP nr 2 Załęska 

Hałda - Brynów - 

Część Zachodnia 

Celem festynu jest 

uczczenie jubileuszu 100-

lecia powstania szkoły , 

integracja pokoleniowa 

dzieci, rodziców i 

nauczycieli. Zaplanowano 

liczne atrakcje, konkursy 

rodzinne, sportowe 

wyzwania i występy 

artystyczne. 

23 000,00 zł
2 250, 00 zł (5 

osób - 75 godzin) 
0

14 140,00 zł (ksero - 1000 zł, 

stoliki 30 szt. - 6000 zł, ławki 

20 szt. - 4000 zł, krzesła 50 szt. 

- 2500 zł, wynajem Sali 

gimnastycznej/boiska 

szkolnego - 640 zł)

TAK / pozytywna P 14 000 zł 60

91 KUL/ MBP

Nowości 

wydawnicze dla Filii 

nr 32 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 

w Katowicach

I-XII 2022
Barbara 

Kasperek

Filia 32 MBP 

Katowice

RJP nr 2 Załęska 

Hałda - Brynów - 

Część Zachodnia 

Zakup książek do 

Biblioteki
20 000,00 zł 144 h - 4.320 zł 0,00 zł komputery - 9.000 zł TAK / pozytywna N 0 zł 49

Inicjatywa nie osiągnęła 

minimum 51 punktów 

wymaganych do przyznania 

oceny pozytywnej i dalszego 

procedowania

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

Opinia Rady 

Jednostki 

Pomocniczej 

(TAK/NIE, 

pozytywna/ 

negatywna)

Propozycja Komisji ds. Inicjatyw lokalnych

wkład Miasta 

Katowice 

zaproponowany 

przez 

wnioskodawcę

wkład własny wnioskodawcy

Lp.
Opis inicjatywy 

(skrócony)

Przewidywane koszty realizacji inicjatywy

Komórka 

organizacyjna / 

jednostka 

organizacyjna

Nazwa inicjatywy

Termin 

realizacji 

inicjatywy

 Informacje o 

wnioskodawcy 

Miejsce 

wykonywania 

inicjatywy

Nazwa Jednostki 

Pomocniczej, na 

terenie której 

będzie 

wykonywana 

inicjatywa lokalna


