
osobowy (ile 

godzin, ile osób, 

wycena w zł)

finansowy (w 

zł)
rzeczowy (wykaz + wycena w zł)

Zaopiniowano 

pozytywnie P/ 

negatywnie N

 Kwota 

proponowana przez 

Komisję 

Liczba 

przyznanych 

punktów

Uzasadnienie w przypadku negatywnego 

rozstrzygnięcia

39
Wydział Edukacji 

i Sportu

Ocalmy 

wspomnienia od 

zapomnienia, czyli 

nagrywamy 

seniorów

marzec - 

grudzień 2023 r.
Tomasz Pelc ZS nr 2 RD nr 18 Murcki 

Nagranie wspomnień seniorów, 

którzy opowiedzą o tym co działo 

się dawniej w Katowicach. 

5 100,00 zł
121h/5 

os./6050zł
0 zł

1600 zł  - Naświetlacze(300zł), 

softboxy(200zł), statyw do 

naświetlaczy(300zł), stół(200zł), 

krzesła(600zł)  

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 50
Inicjatywa nie osiągnęła minimum 51 

punktów wymaganych do przyznania oceny 

pozytywnej i dalszego procedowania.

62
Wydział Edukacji 

i Sportu

„Żubry 

Murckowskie – 

powrót do korzeni”

kwiecień - 

październik 

2023 r. 

Piotr Łączniak 
Teren Dzielnicy nr 

18 Murcki 
RD nr 18 Murcki 

Piknik ekologiczny wraz z 

biegiem i marszem Nordic 

Walking.

21 600,00 zł
345h/18 

os./25500zł
0 zł

17000 zł -  Aparat 

fotograficzny(2000zł), drukarka(300zł), 

wieszak na medale(800zł), sprzęt 

nagłośnieniowy(1500zł), grill(1000zł), 

laptop(3000zł), laminarka(300zł), 

przybory biurowe(100zł), 

dron(2000zł), namiot(3000zł) 

TAK - pozytywna Pozytywnie 10 000,00 zł 62

83
Wydział Edukacji 

i Sportu

I Katowicki 

Dogtrekking 

"Gryfna Sznupa"

marzec-

kwiecień 2023

Katarzyna 

Lewandowska, 

Katowice

okolice Lasów 

Murckowskich
RD nr 18 Murcki 

Inicjatywa polega 

zorganizowaniu zawodów 

dogtrekkingowych polegających 

na spacerze, marszu lub biegu z 

psem, korzystając z mapy i 

odnajdywaniu punktów 

kontrolnych.

10 000,00 zł

9 osób 

(organizator, 

wolontariusze, 

sędziowie), liczba 

godzin: 184 

godzin, wycena: 

3 680,00 zł

3 500,00 zł

samochód dostawczy i terenowy, 

numery startowe, karty zawodników, 

namiot. Wycena: 3 600,00 zł 

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 0
Koszty osobowe przekraczają 20 % próg 

określony w uchwale. 

125
Wydział Kultury / 

MDK Południe

Majówka 

Murckowska
20.05.2023 r. Jan Broda

Park Murckowski, 

teren w okolicy 

muszli 

koncertowej

RD nr 18 Murcki 

impreza nawiązuje do starej 

tradycji palenia ogniska 

połączonego z występami 

muzyków amatorów oraz 

wspólną biesiadą

15 000,00 zł

150 godz. 

5 osób (grupa 

inicjatywna) + 

zespoły 

amatorskie 

występujące w 

programie 

artystycznym

5 500 zł

1 000 zł

stoliki, ławki, namioty, drewno 

opałowe; 

3 500 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 5 000,00 zł 54

130
Wydział Kultury / 

MDK Południe

Kabaret z Trudką na 

Murckach

01.01.2023 r. - 

20.12.2023 r. 
Kornelia Strzeciwilk MDK Południe RD nr 18 Murcki

3 przedstawienia kabaretowe, 

konsultacje  muzyczne, 

prowadzenie prób, a także zakup 

strojów do występów

11 580,00 zł

60 godz. 

6 osób

1 500 zł

0 zł

keyboard, pianino, sprzęt 

nagłaśniający

3 000 zł

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 36
Inicjatywa nie osiągnęła minimum 51 

punktów wymaganych do przyznania oceny 

pozytywnej i dalszego procedowania.

175
Wydział Kultury/ 

MBP

Bajkowe wakacje w 

Mieście Ogrodów 

2023

lipiec – sierpień 

2023 r.

Kamila Pronobis-

Filosek

MBP Katowice, filia 

nr 26
RD nr 18 Murcki

cykl dwumiesięcznych 

wakacyjnych popołudniowych 

zajęć – spektakle teatralne, 

zajęcia sportowe, zajęcia 

plastyczne, turnieje gier 

planszowych 

10 300,00 zł

288 godz.

22 osoby

6 566,40 zł

0 zł

komputer, drukarka, aparat 

fotograficzny, nagłośnienie, krzesła, 

kocyki, piłki, skakanki, szachy 

plenerowe, bule

12 500 zł

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 59

Nie przyznano dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki finansowe w rezerwie 

celowej przeznaczonej na inicjatywy lokalne 

w 2023 roku.

180
Wydział Kultury / 

MDK Południe

Ocalmy 

wspomnienia od 

zapomnienia, czyli 

nagrywamy 

seniorów

03.2023 r. - 

12.2023 r.
Tomasz Pelc 

studio nagrań na 

terenie Zespołu 

Szkół nr 2 w 

Murckach

RD nr 18 Murcki

nagranie wspomnień min. 10 

seniorów, którzy opowiedzą, o 

tym co działo się dawniej w 

Katowicach

5 100,00 zł

121 godz. 

5 osób

6 050 zł

0 zł

naświetlacze, softboxy, statywy do 

naświetlaczy, stół, krzesła

1 600 zł

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 46
Inicjatywa nie osiągnęła minimum 51 

punktów wymaganych do przyznania oceny 

pozytywnej i dalszego procedowania.

Zestawienie wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej zgłoszonych na 2023 rok

Opinia Rady 

Dzielnicy 

(TAK/NIE, 

pozytywna/ 

negatywna, brak 

opinii RD)

Propozycja Komisji ds. Inicjatyw lokalnych

Wkład 

finansowy 

Miasta Katowice 

zaproponowany 

przez 

wnioskodawcę 

inicjatywy 

lokalnej

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 Rady 

Dzielnicy, na 

terenie której 

będzie 

wykonywana 

inicjatywa lokalna 

(np. RD nr 1 

Śródmieście)


