
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

26
Wydział Edukacji i 

Sportu 

„DZIŚ AKTYWNY 

PRZEDSZKOLAK – 

JUTRO 

ODPOWIEDZIALNY 

DOROSŁY”

luty - grudzień 

2022 r. 
Iwona Rzeszut 

 MP nr 13 w 

Katowicach 

RJP nr 8 Osiedle 

Witosa 

Cykl warsztatów 

prowadzonych poprzez 

specjalistów. Zwiększenie 

integracji społeczności 

przedszkola, 

uwrażliwienie na potrzeby 

środowiska naturalnego, 

wyposażenie dzieci w 

szeroki wachlarz 

umiejętności społecznych, 

które w przyszłości mogą 

zaowocować aktywnością 

w środowisku lokalnym. 

19 800,00 zł

10 500,00 zł 

(Iwona Reszut, 

Rada Rodziców i 

Rada 

Pedagogiczna MP 

nr 13, 

wolontariusze - 

350 godzin)

0 0 TAK / pozytywna P 8 000 zł 55

44
Wydział Edukacji i 

Sportu 

Zajęcia sportowe z 

elementami bosku

01.01.2022 - 

31.12.2022 r. 
Paweł Pietrasik 

SP nr 33 w 

Katowicach 

RJP nr 8 Osiedle 

Witosa 

Zajęcia sportowe 

skierowane dla całych 

rodzin, mające na celu 

integracje oraz 

uaktywnienie sportowe 

dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

10 000,00 zł

10 050,00 zł (2 

osoby - 140 

godzin)

0,00 zł

12 000,00 zł (przybory 

treningowe 33 szt. - 10000 zł, 

akcesoria dla dzieci 10 szt. - 

2000 zł)

TAK / pozytywna P 6 000 zł 59

65
Wydział Edukacji i 

Sportu

Organizacja zajęć 

dla dzieci i 

młodzieży w okresie 

przerw 

międzysemestralnyc

h i wakacji

ferie zimowe, 

wakacje2022
KS Olimpijczyk

sala sportowa, ul. 

Kossutha 9

RJP nr 8 Osiedle 

Witosa

Inicjatywa ma na celu 

przeprowadzenie zajęć 

sportowych dla dzieci i 

młodzieży w okresie ferii 

zimowych i letnich. 

5 200,00 zł
90 h, 3 osoby. 

Kwota: 4500,00 zł
0,00 zł

sala sportowa, ring, sprzęt 

sportowy. Kwota: 17 000,00 zł 
TAK / pozytywna N 0 zł 0

Wniosek odrzucono z 

przyczyn formalnych, klub 

sportowy wnioskował w 

imieniu własnym

69

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska / 

Zakład Zieleni 

Miejskiej

"Zielona Oaza"- 

doposażenie Ogrodu 

Społecznego na 

Osiedlu Witosa

dwa miesiące

Anna Krzykalla, 

Krystyna Kleser,                       

Irena Habas,           

Danuta Stelak,    

Aleksandra 

Matyszczak

Teren Skweru 

rtm.W.Pileckiego

RJP nr 8 Osiedle 

Witosa

Doposażenie Ogrodu 

Społecznego "Zielona 

Oaza" w  zadaszenie nad 

siedziskiem, beczkę na 

deszczówkę, elementy 

siłowni plenerowej, 

dokupienie kolejnych 

roślin, narzędzia, kolejny 

schowek na narzędzia, lub 

rozbudowa istniejącego, 

doposażenie w stojak na 

rowery.

28 460,00 zł

1os.(20h)*100 

zł=2000 zł; 

Xos.(140h)*20 

zł=4200 zł; Xos 

(100 h)*25 zł = 

2500 zł 

0,00 zł

Wnioskodawca wskazuje ,że 

posiada zasoby rzeczowe  o 

wartości                  Σ41 320 

PLN, które są elementami  

wykonanymi w inicjatywie z 

2019 roku zrealizowanej w 

bieżącym roku. Faktyczne 

zasoby rzeczowe: 320 zł

TAK / pozytywna N 0 zł 47

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



87 KUL/ MBP

Biblioteka inspiruje, 

edukuje, integruje - 

spotkania autorskie, 

podróżnicze i 

edukacyjne oraz 

zakup książek 

związanych z tą 

tematyką

I-XII 2022

Dominika 

Syrnicka-

Hordejuk

Filia 12 MBP 

Katowice

RJP nr 8 Osiedle 

Witosa

Propagowanie 

czytelnictwa
8 000,00 zł 30 h - 750 zł 0,00 zł

komputer, aparat, multimedia - 

9.000 zł 
TAK / pozytywna N 0 zł 44

Inicjatywa nie osiągnęła 

minimum 51 punktów 

wymaganych do przyznania 

oceny pozytywnej i dalszego 

procedowania


