
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

120 KUL/ MBP

Spotkania z 

katowickim 

pisarzem thrillerów

III-XI 2022 Ryszard Jaciubek Katowice Katowice Spotkania z autorami 8 703,00 zł 50 h  - 979 zł 0,00 zł
siedziba, sprzęt biurowy, 

nagrody - 1.633 zł
NIE N 0 zł 27

Inicjatywa nie osiągnęła 

minimum 51 punktów 

wymaganych do przyznania 

oceny pozytywnej i dalszego 

procedowania

136 KUL
Zimowisko z tańcem 

i piosenką
II 2022 Ewelina Sobczyk DW Jędrol Poronin Poza Katowicami warsztaty teatralne 22 267,00 zł 672 h - 20.160 zł 2.000 zł

mikrofony, nagłośnienie, 

samochód, dyski z podkładami 

- 54.400 zł

TAK / pozytywna N 0 zł 0

Wniosek odrzucono z 

przyczyn formalnych. Zadanie 

realizowane w całości poza 

Katowicami

139

KUL/ MDK 

Szopienice - 

Giszowiec

Międzypokoleniowy 

plener malarski 

Transformuj w 

przyszłość

V-X 2022 Antoni Długi Katowice Katowice
warsztaty malarskie i 

wystawy plenerowe
18 184,40 zł 272 h - 6.800 zł 0,00 zł

pomieszczenia MDK, sztalugi, 

farby, aparat - 2.886 zł
TAK - pozytywna P 3 000 zł 51

186
KUL/ MDK 

Południe

Dostępny Dom 

Kultury dla osób z 

dysfunkcjami 

narządu wzroku

IV-XI 2022 Karolina Pawlak
wszystkie domy 

kultury
Katowice

dostosowanie działalności 

katowickich MDK-ów do 

osób niedowidzących

60 200,00 zł 792 h - 31.800 zł 0,00 zł 0 TAK / pozytywna N 0 zł 53

Nie przyznano 

dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki finansowe 

w budżecie miasta Katowice.

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


