
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

1

Wydział Polityki 

Społecznej / MOPS 

Katowice

Międzypokoleniowa 

Szkoła Wolontariatu

kwiecień - lipiec 

2023
Józef Gansty

Katowice, dzielnica 

Załęże
RD nr 7 Załęże

Zachęcenie młodzieży szkolnej i 

seniorów do aktywności w 

ramach wolontariatu, poprzez 

organizację wykładów i 

warsztatów, a także realizacja 2 

mini projektów: "Przytulanka z 

dobrą energią" - warsztaty 

rękodzieła, oraz "Piosenka jest 

dobra na wszystko" - warsztaty 

muzyczno- rytmiczne - wspólne 

śpiewanie z zabawą taneczną i 

poczęstunkiem. W ramach 

inicjatywy planowana jest 

również wycieczka rekreacyjna i 

ruchowe warsztaty plenerowe.

14 400,00 zł 400h/4os/8 000zł brak

Łącznie: 11 500 zł - ekran, rzutnik 

multimedialny i aparat fotograficzny - 

3 000 zł, mały sprzęt AGD (termosy, 

opiekacz do kiełbasek) - 3 000 zł, 

maszyna do szycia -  2 500 zł, stolik z 

instrumentami firmy Bambino - 3 

000zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 7 000,00 zł 60

3

Wydział Polityki 

Społecznej / MOPS 

Katowice

Parafialny Dzień 

Chorego - III 

Dzielnicowa 

Senioriada – 

Zdrowo, Bezpiecznie                              

i Solidarnie

czerwiec 2023 Józef Gansty
Katowice, dzielnica 

Załęże
RD nr 7 Załęże

Organizacja imprezy 

integracyjnej  z okazji "Dnia 

Chorego".

21 100,00 zł
692h/15 os./13 

840 zł
brak

Łącznie: 8 700 zł - namioty - 4 szt - 3 

200 zł, gry plenerowe i pomoce- 8 szt.- 

2 000 zł, termosy i warniki 3 szt. - 1 

000 zł, aparat fotograficzny 1 000 

zł,transport - 1 500 zł.

TAK - pozytywna Pozytywnie 9 000,00 zł 62

4

Wydział Polityki 

Społecznej / MOPS 

Katowice

Dzień Dziecka na 

Załęskich Tarasach - 

Festyn 

Mieszkańców 

Dzielnicy Załęże VI

czerwiec 2023 Joanna Czerniak
Katowice, dzielnica 

Załęże
RD nr 7 Załęże

Wydarzenie plenerowe w formie 

festynu z okazji Dnia Dziecka.
9 600,00 zł

212h/29 os./                  

4 240 zł
400 zł

Łącznie: 1 300 zł - sprzęt sportowy -3 

zestawy - 600 zł, aparat fotograficzny - 

1 szt. - 300 zł, balony dla dzieci - 2 

zestawy - 400 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 7 000,00 zł 61

11

Wydział Polityki 

Społecznej / MOPS 

Katowice

Klub Seniora Załęże
styczeń - 

grudzień 2023
Jerzy Wydra

Katowice, dzielnica 

Załęże
RD nr 7 Załęże

Prowadzenie nieformalnego 

Klubu Seniora, w tym organizacja 

spotkań, warsztatów, wyjazdów, 

itp.

20 000,00 zł
500h / 3 os./ 9 

456 zł
brak

Łącznie: 3 000 zł - zestaw stołów i 

krzeseł - 2 500 zł, zestaw naczyń - 300 

zł, czajnik elektryczny - 150 zł, tablica 

informacyjna - 50 zł                                                 

TAK - pozytywna Pozytywnie 10 000,00 zł 61

46
Wydział Edukacji 

i Sportu

Rodzinny festyn 

integracyjny z okazji 

Dnia Dziecka 

„Wszystkie dzieci 

nasze są”

31 czerwca 

2023 r.
Edyta Frydrych ZSiP nr 2 RD nr 7 Załęże

Festyn rodzinny z okazji Dnia 

Dziecka. Zaplanowano atrakcje, 

konkursy i zabawy dla dzieci. 

15 800,00 zł
190h/ok. 50 

os./3800zł
0 zł

7700 zł - Sprzęt sportowy(500zł), 

materiały dydaktyczne(2000zł), 

malowanie twarzy(700zł), zabawa 

chustą KLANZA(500zł), 

namioty(4000zł) 

TAK - pozytywna Pozytywnie 4 000,00 zł 59

67
Wydział Edukacji 

i Sportu

Załęska gra 

terenowa

16 września 

2023 

Krystian Zybura, 

Katowice

pl. Londzina, 

Załęże
RD nr 7 Załęże

Inicjatywa polega na organizacji 

gry terenowej, której tematem 

przewodnim jest historia 

dzielnicy Załęże.

7 000,00 zł

5 osób 

(przygotowanie, 

koordynacja 

biegu, obsługa 

zawodników, 

organizacja służb 

porządkowych), 

100 godzin, 

wycena: 2 280,00 

zł

0 zł

namiot, nagłośnienie, stoliki, krzesła, 

kubki, talerzyki, poczęstunek, 

termosy, dzbanki, materiały biurowe. 

Wycena: 8 650,00 zł

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

określony w uchwale. 

68
Wydział Edukacji 

i Sportu

Załęska Olimpiada 

Sportowa 
8 września 2023

Krystian Zybura, 

Katowice

OS Gliwicka - 

MOSIR
RD nr 7 Załęże

Inicjatywa polega na organizacji 

imprezy sportowej, podczas 

której odbędą się turniej piłki 

nożnej, koszykówki, tenisa 

stołowego oraz na playstation. 

Uczestnicy będą mieli możliwość 

potrenowania z 

profesjonalistami oraz 

skorzystania z dodatkowych 

atrakcji. 

4 100,00 zł

5 osób 

(organizacja 

festiwalu, 

przeprowadzenie 

poszczególnych 

turniejów, 

opracowanie 

regulaminów), 

136 godzin, 

wycena: 3 100,80 

zł

0 zł

sprzęt sportowy niezbędny do 

przeprowadzenia festiwalu, sprzęt 

nagłośnieniowy, komputer, namioty. 

Wycena: 12 350,00 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 4 100,00 zł 53

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)



74
Wydział Edukacji 

i Sportu

Rodzinna rajza na 

kole kaj się yno do - 

zwiedzamy Ślonskie 

atrakcje turystyczne 

2 

marzec - 

październik 

2023

Patrycja Siepielska, 

Katowice
woj. Śląskie RD nr 7 Załęże

Inicjatywa polega na 

zorganizowaniu dla mieszkańców 

dzielnicy Załęże i nie tylko, 

wycieczek rowerowych. 

Planowane jest zorganizowanie 6 

wycieczek. 

12 876,00 zł

25 osób (wycena 

transportu, 

organizacja i plan 

wycieczek-trasy, 

mapy, 

przygotowanie 

rowerów do 

wycieczek, ich 

przegląd, 

fotografia, 

rezerwacje/zaku

p biletów, 

sprawy 

organizacyjne). 

Wycena: 4 

160,00 zł

200 zł

rowery, zapasowe części do roweru 

typu dętka, pompka itp., dodatkowe 

wyposażenie do rowerów typu kaski, 

bidony itp., apteczka. Wycena 31 

100,00 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 8 260,00 zł 52

81
Wydział Edukacji 

i Sportu

Turniej piłki nożnej 

"Śląskie bajtle na 

Orliku"

maj-wrzesień 

2023

Barbara Mańdok, 

Katowice

boisko Orlik, ul. 

Żeliwna, MOSIR
RD nr 7 Załęże

Kontynuacja zadania, którego 

celem jest organizacja turnieju 

piłki nożnej dla dzieci.

5 350,00 zł

5 osób 

(organizacja, 

przygotowanie 

dokumentacji, 

obsługa 

techniczna, 

reklama), 160 

godzin, wycena: 

3 200,00 zł

0,00 zł

piłki do gry, aparat fotograficzny, 

plastrony dla zawodników, samochód 

osobowy - transport nagród/sprawy 

organizacyjne. Wycena: 4 650,00 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 5 000,00 zł 52

93
Wydział Kultury / 

MBP

AKCJA – 

INTEGRACJA. Cykl 

warsztatów 

integracyjnych dla 

dzieci i seniorów

do końca roku 

2023 
Irena Juszczak

Filia 3 MBP 

Katowice
RD nr 7 Załęże

cykl spotkań integrujących dzieci 

i seniorów
7 500,00 zł

205 godz.

8 osób

4 100 zł

0 zł

flipchart, tablica korkowa, krzesła, 

stoliki, dywany, włóczka, kolorowe 

bloki rysunkowe, komplet kredek

2 590 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 3 000,00 zł 58

94
Wydział Kultury / 

MBP

Komiksowy zawrót 

głowy! Warsztaty 

komiksowe dla 

dzieci, młodzieży i 

seniorów

do końca roku 

2023 

Elżbieta Adamska-

Grabowska

Filia 3 MBP 

Katowice
RD nr 7 Załęże

cykl warsztatów komiksowych 

dla dzieci, młodzieży i seniorów
10 000,00 zł

208 godz.

6 osób

4 160 zł

0 zł

tablet graficzny z oprogramowaniem i 

rysikiem, flipchart, tablica korkowa, 

krzesła, stoliki, materiały plastyczne

5 640 zł 

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 56

Nie przyznano dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki finansowe w rezerwie 

celowej przeznaczonej na inicjatywy lokalne 

w 2023 roku.

168
Wydział Kultury / 

MDK Koszutka

HUTA BAILDON 

1823 – 200 lat od 

założenia perły 

śląskich hut – 

upamiętnienie 

jednego z 

najważniejszych 

zakładów w historii 

Katowic

grudzień 2023 r.
Wojciech 

Malinowski

teren miasta 

Katowice, MDK 

Koszutka

RD nr 7 Załęże

uroczysty koncert, prelekcja  na 

temat Huty Baildon, prezentacja 

pamiątek i eksponatów oraz 

oprowadzanie po muralu Johna 

Baildona

31 000,00 zł

510 godz. 

21 osób

10 200 zł
3 000 zł

mural Johna Baildona 

(ul. Gliwicka 146), kolekcja 

przedmiotów związanych 

z Johnem Baildonem i Hutą Baildon, 

lokal z wyposażeniem (komputer, 

Internet, drukarki, telefony) – Oddział 

Zakładowy PTTK BAILDON – ul. 

Gliwicka 1 

61 000 zł

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 54

Nie przyznano dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki finansowe w rezerwie 

celowej przeznaczonej na inicjatywy lokalne 

w 2023 roku.

174
Wydział Kultury/ 

KMO

Pamiątki z Załęża – 

warsztaty 

ceramiczne 

wrzesień 2023 r. 

- grudzień 2023 

r.

Joanna Janiak

pracownia 

Kafelteria, ul. 

Gliwicka 150, 

Załęże

RD nr 7 Załęże
organizacja cyklu warsztatów 

ceramicznych
5 230,00 zł

240 godz.

4 osoby

4 800 zł

200 zł

aparat fotograficzny, drukarka, tusze, 

papier, tablet graficzny, laptop, 

program do obróbki graficznej, 

narzędzia (walcarka do gliny, wałki, 

stemple, noże, foremki, formy 

gipsowe, pędzle), piec

71 600 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 3 000,00 zł 63

176
Wydział Kultury / 

KMO

III Coraz bliżej 

Święta 
grudzień 2023 r. Ewa Inn

teren Parafii 

Rzymskokatolickiej 

św. Józefa w 

Katowicach-Załężu, 

ul. Gliwicka 76

RD nr 7 Załęże
warsztaty świąteczne, kiermasz 

mikołajkowy, koncert kolędowy
17 500,00 zł

324 godz. 

6 osób

6 480 zł

0 zł

aparat fotograficzny, przenośny 

głośnik z mikrofonem, materiały 

dydaktyczne i pomoce służące 

realizacji zadania (gry, zabawy, 

konkursy), ekspres do kawy, termos 

gastronomiczny, opiekacz, warnik, 

dzbanki, zewnętrzny parasol grzewczy

11 300 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 7 000,00 zł 60



187

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

II EKOPIKNIK 

Katowice – Załęże
V 

Ewa Inn

Liderka grupy 

inicjatywnej

Załęże ul. Gliwicka 

76
RD nr 7 Załęże

Promowanie działań 

ekologicznych, kształtowanie i 

wzmacnianie świadomości 

ekologicznej oraz aktywizacja 

lokalnej społeczności w obszarze 

ekologii wraz z organizacją 

koncertu z udziałem 

profesjonalnych muzyków oraz 

dzieci i młodzieży.

28 000,00 zł
1156 godz., 7 os., 

23 120 zł
0 zł

aparat fotograficzny 1 szt. - 3000 zł, 

namioty 2 szt. - 2000 zł, gry plenerowe 

i pomoce 1 kpl. - 2000 zł, termosy, 

warniki, opiekacz, czajnik, dzbanki – 1 

kpl. - 1500 zł, tj. łącznie 8500 zł

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

punktów wymaganych do przyznania oceny 

pozytywnej i dalszego procedowania.

198

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska / 

Zakład Zieleni 

Miejskiej

Zielone Załęże – 

Kolorowe okna
IV – V

Karol Janiak - lider 

grupy inicjatywnej

Teren Wspólnoty 

Mieszkaniowej 

"Wspólny Dom" 

przy ul. Gliwickiej 

177 A, B i 179 C, D

RD nr 7 Załęże

Wydarzenie cykliczne 

organizowane od 2020 r. 

Warsztaty ogrodnicze wraz z 

sadzeniem roślin w donicach, 

warsztaty dla najmłodszych, 

porady ogrodnicze. 

3 060,00 zł
100 godz., 5 os., 

2 000 zł
200 zł

aparat 1 szt. - 1000 zł, drukarka, toner, 

papier 1 kpl. - 600 zł, telefon 1 szt. - 

1500 zł, pokrycie kosztów związanych 

z transportem – 50 zł, stół 

cateringowy 1 szt. - 300 zł, namiot 1 

szt. - 400 zł, doniczki do wysiewu 

roślin 200 szt. - 50 zł, narzędzia 

ogrodnicze 3 kpl. - 450 zł; tj. łącznie 

4350 zł

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 63

Nie przyznano dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki finansowe w rezerwie 

celowej przeznaczonej na inicjatywy lokalne 

w 2023 roku.


