
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

17
Wydział Budynków 

i Dróg

Bezpieczni piesi nad 

Maroko

Lipiec-wrzesień 

20223 r.

lider inicjatywy: 

Agnieszka Idczak, 

Drużynowa 32 

Harcerskiej 

Drużyny Wodnej

Harcerska Stanica 

Wodna „Maroko”, 

ul. Piastów 17, 

Katowice

RD nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia 

montaż latarni oraz lustra 

ulicznego 
26 500,00 zł

20 h prac 

społecznych 

realizowanych 

przez 1 osobę, 

polegających na 

konsultacjach z 

użytkownikami 

Stanicy i 

stworzeniu 

wniosku., 

wycenione przez 

Lidera na łączną 

kwotę 400 zł

0,00 zł brak TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 0

Ocena negatywna - przedmiot inicjatywy 

lokalnej wyklucza możliwość udziału w niej 

mieszkańców (roboty w pasie drogowym). 

Wkład wnioskodawcy (prace społeczne) 

ogranicza się do przygotowania wniosku.

54
Wydział Edukacji 

i Sportu

Wyruszamy w 

podróż marzeń po 

Europie – święto 

przedszkolaka w 

Miejskim 

Przedszkolu nr 34 

im. Jasia i Małgosi 

w Katowicach

3 czerwca 2023 

r.
Agnieszka Wilk MP nr 34

RD nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia 

Spotkanie integracyjne dla 

wychowanków przedszkola, 

rodziców oraz mieszkańców 

Osiedla Tysiąclecia. 

10 000,00 zł
199h/52 

os./6000zł
0 zł

15700 zł -  Namioty(2000 zł), sprzęt 

sportowy(5000 zł), pomoce 

plastyczne(1000 zł), urządzenie do 

robienia waty(700 zł), sprzęt 

nagłaśniający(6000 zł), zaplecze 

gastronomiczne(500 zł), zaplecze 

sanitarne(500 zł)

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

określony w uchwale. (koszt osobowy wynosi 

100% wnioskowanej kwoty)

56
Wydział Edukacji 

i Sportu

Yoga na tak ! 

Zajęcia Yogi dla 

katowickich 

seniorów.

01.02.2023 r.  - 

13.12.2023 r. 

Małgorzata 

Herman 
SP nr 59 

RD nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia 

Regularne zajęcia Yogi dla grupy 

15 Katowickich seniorów. 
6 100,00 zł 8h/1 os./1600zł 0 zł

1650 zł - Przedmioty potrzebne do 

wzięcia udziału w zajęciach yogi 
TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 0

Koszty osobowe przekraczają 20 % próg 

określony w uchwale. (koszt osobowy wynosi 

100% wnioskowanej kwoty)

76
Wydział Edukacji 

i Sportu

Kajakiem po 

Maroko 

marzec-listopad 

2023

Agnieszka Idczak, 

Katowice

Harcerska Stanica 

Wodna Maroko, ul. 

Piastów 17 

RD nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia 

Inicjatywa ma na celu 

organizację szkoleń i zajęć 

żeglarskich, spływów dla dzieci i 

młodzieży.

9 720,00 zł

4 osoby 

(koordynacja 

działań 

instruktorów, 

nadzór nad nimi, 

przygotowanie i 

przeprowadzenie 

zajęć 

żeglarskich), 320 

godzin, wycena: 

6 400,00 zł

2 000,00 zł

kamizelki asekuracyjne, sprzęt 

asekuracyjny, łódź wiosłowa 

asekuracyjna, drobny osprzęt - liny, 

akcesoria bosmańskie, materiały 

szkoleniowe - rzutnik, podręczniki 

itp.). Wycena: 7 500,00 zł 

TAK - pozytywna Pozytywnie 9 000,00 zł 55

89
Wydział Kultury / 

MBP

Kulturalny Tauzen. 

Zakup nowości 

wydawniczych, 

organizacja 

warsztatów i 

spotkań autorskich

2023 r. Barbara Narożny
Filia 14 MBP 

Katowice

RD nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia 

zakup nowości wydawniczych (w 

tym obcojęzyczne), spotkanie 

z przedstawicielem mniejszości 

narodowej

19 800,00 zł

167 godz.

9 osób

3100 zł

0 zł

komputer, drukarka, smartfon, 

nagłośnienie, krzesła, stoły, materiały 

biurowe 

8 400 zł

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 55

Nie przyznano dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki finansowe w rezerwie 

celowej przeznaczonej na inicjatywy lokalne 

w 2023 roku.

169
Wydział Kultury / 

MDK Koszutka

Rodzinne śpiewanie 

na Tysiącleciu

kwiecień – maj 

2023 r. 
Ewelina Sobczyk

sala konferencyjna 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

Piast w Katowicach

RD nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia 

cykl 6 warsztatów muzycznych 

oraz koncert finałowy
5 400,00 zł

186 godz. 

13 osób

6 240 zł

0 zł

instrument muzyczny Yamaha na 

statywie, nuty utworów

4 900 zł

TAK - pozytywna Pozytywnie 3 000,00 zł 59

172
Wydział Kultury / 

MDK Koszutka

Tradycja i 

nowoczesność – 

warsztaty 

heklowania i haftu 

śląskiego

styczeń/luty 

2023 r.
Anna Szyguła 

lokal Rady 

Dzielnicy przy ul. 

Piastów 8

RD nr 9 Osiedle 

Tysiąclecia 

4 warsztaty szydełkowania i 4 

warsztaty haftu dla młodzieży i 

seniorów + wystawa prac

1 308,00 zł

16 godz.

1 osoba 

+ nauczyciele 

(regionaliści)

800 zł

0 zł

pomieszczenie Rady Dzielnicy 

udostępnione na warsztaty, mulina do 

haftu

912 zł

TAK - pozytywna Negatywnie 0,00 zł 51

Nie przyznano dofinansowania z uwagi na 

ograniczone środki finansowe w rezerwie 

celowej przeznaczonej na inicjatywy lokalne 

w 2023 roku.

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)


