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Chcesz działać?
Sięgnij po milion

Inicjatywa lokalna
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Inicjatywa lokalna to sprawdzony instrument włączania 
się katowiczan w kształtowanie przestrzeni publicznej 
oraz wzmacniania sąsiedzkiego współdziałania. To na-
rzędzie społecznej aktywizacji nie spełniałoby swojej 
roli bez Waszych pomysłów i zaangażowania. To Wy 
jesteście kluczem do jego sukcesu, najlepiej znacie po-
trzeby lokalnych społeczności. To przede wszystkim 
nasi mieszkańcy tworzą i rozwijają nasze miasto, dla-
tego otwieranie się na potrzeby katowiczan uważam za 
podstawę harmonijnego rozwoju Katowic. Mieszkańcy 
chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej czy też budżetu 
obywatelskiego, bo widzą efekty swojego zaangażowa-
nia. Dzięki Waszej aktywności  nieustannie podnosimy 
jakość życia w mieście.

Zjednoczeni wokół społecznie ważnych celów, nie tylko ulepszamy i upiększamy nasze otoczenie, 
ale także integrujemy mieszkańców, wspieramy grupy sąsiedzkie i aktywistów miejskich. Dajemy 
przykład młodszemu pokoleniu, jak angażować się i mieć wpływ na wspólną przyszłość. 

W dalszych działaniach prospołecznych zachęcam Was do współpracy z Radami Dzielnic, 
a w szczególności do konsultowania z nimi Waszych pomysłów, co usprawni przygotowanie wnio-
sków, a następnie realizację zgłoszonych projektów. Zachęcam Was również do szukania inspi-
racji i pomysłów w sąsiedztwie oraz tworzenia grup aktywnych mieszkańców. Mam nadzieję na 
dalszą owocną współpracę.
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Co to jest 

inicjatywa lokalna? 
Inicjatywa lokalna to forma współpracy miasta Katowice z mieszkańcami w celu wspólnego 
realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Mieszkańcy zgłaszają pomysły, potrzeby i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę 
pracy społecznej, wkładu rzeczowego i/lub finansowego.

Celem inicjatywy lokalnej jest: 
• włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych,
• wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców 
   danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,
• realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu; 

Co można zrobić w inicjatywie lokalnej?

Dzięki inicjatywie lokalnej mieszkańcy podejmują wspólne działania. Może to być poprawa przestrze-
ni miejskiej, np. modernizacja podwórka lub wydarzenia integrujące mieszkańców, np. festyn osiedlo-
wy o charakterze kulturalnym, sportowym czy ekologicznym. Pomysły muszą się wpisywać w jeden  
z niżej wymienionych obszarów:

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność miasta 
Katowice, a także budynki i obiekty małej architektury;
2) działalność charytatywna;
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3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6) promocja i organizacja wolontariatu;
7) edukacja, oświata i wychowanie;
8) działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
9) ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej;
10) porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Podstawowe zasady

Kto może wystąpić z wnioskiem: 

• mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio, 
• mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice. 

Kiedy składać wnioski: 

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie od 1.X do 15.XI roku poprze-
dzajacego rok budżetowy z terminem realizacji od 1 stycznia do końca roku budżetowego.

Jak złożyć wniosek:

• osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice; 
• poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), opatrując go kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym lub podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Inicjatywa lokalna „Bogucice 
– Aktywnie Razem”
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Sposób realizacji inicjatywy lokalnej: 

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokal-
nej, właściwy wydział Urzędu Miasta Katowice lub jednostka miejska wraz z wnioskodawcą, 
przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i prze-
prowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów 
wynikających ze specyfiki zadania.
Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta 
Miasta Katowice z wnioskodawcą.

Podstawa prawna, sposób oceny wniosku i wzory dokumentów: 

Uchwała nr XXI/514/20 Rady Miasta Katowice z 30 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i szczegó-
łowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 
Zarządzenie nr 1182/2020 Prezydenta Miasta Katowice z 8 września 2020 w sprawie określenia 
wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lo-
kalnej z późniejszymi zmianami. 
Treść uchwały i zarządzenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej. Wzór wniosku  
o inicjatywę lokalną oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: 
www.katowice.eu/inicjatywa-lokalna 

Inicjatywa lokalna
„Lawendowy Ogród Katowic”
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Masz pomysł? 
Znajdź chętnych do pomocy oraz zapal do swoje-
go pomysłu jak największą grupę ludzi. Pamiętaj, 
że muszą to być osoby mieszkające na terenie Ka-
towic.
Będziesz potrzebował zarówno osób zaangażo-
wanych w wykonanie pomysłu, jak i tych, którzy 
jedynie udzielą Ci poparcia przy składaniu wnio-
sku. Spośród Was wyłoń LIDERA.
Pomocą służą również organizacje pozarządowe, 
za ich pośrednictwem możesz nawet złożyć wnio-
sek.

Zostałeś liderem? 
To ważna i potrzebna funkcja. Teraz określ szcze-
gółowo działania i poszukaj wsparcia w jak naj-
szerszym otoczeniu.
Mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w wyko-
nanie inicjatywy w formie pieniężnej, rzeczowej 
bądź poprzez poświęcenie swojego czasu (praca 
społeczna).
Przed Wami dużo pracy, zaplanujcie harmono-
gram i wstępny kosztorys, zastanówcie się, czym 
dysponujecie, a co będziecie musieli pozyskać.

Kogo jeszcze możecie prosić o pomoc? Może 
jakiś lokalny przedsiębiorca zechce się włączyć 
albo lokalne instytucje miejskie mogą udostęp-
nić miejsce lub sprzęt?

Miejsce realizacji 
Miejsce realizacji 
Najlepiej uzgodnijcie wcześniej z właścicielem/ 
zarządcą obiektu, terenu - ułatwi to zarówno 
ocenę wniosku, ale również jego realizację.
Kiedy już dobrze się zastanowiliście, co chcecie 
robić, kiedy, gdzie i z kim, to najwyższy czas, by 
wypełnić wniosek.

Jak wypełnić wniosek
Wzór wniosku można pobrać ze strony:  
www.katowice.eu/inicjatywa-lokalna 
Najpierw nazwa, czyli nośny tytuł Waszego po-
mysłu, inwencja twórcza mile widziana.
Osoby tworzące inicjatywę to właśnie Wy - czyli 
wszyscy, którzy aktywnie włączą się w realiza-
cję pomysłu.

Opis pomysłu

Najpierw pomysł,
potem współdziałanie



8

Opiszcie swoją inicjatywę lokalną, na czym polega, 
do kogo jest skierowana, dlaczego jest potrzebne 
to działanie.

Okres realizacji to czas, który obejmować będzie 
cały proces urzeczywistniania pomysłu, począw-
szy od fazy przygotowawczej, poprzez realiza-
cję, aż do podsumowania i rozliczenia inicjatywy. 
Pamiętaj, że całość zadania musi się zamknąć w 
granicach jednego roku kalendarzowego.
 
Miejsce realizacji najlepiej uzgodnijcie wcześniej 
z właścicielem/zarządcą obiektu, terenu - ułatwi 
to zarówno ocenę wniosku, ale również jego reali-
zację.

Jeśli zaplanowaliście realizację zadania o charak-
terze inwestycyjnym, sprawdźcie koniecznie stan 
własnościowy terenu, na którym chcecie przepro-
wadzić działania. Nie można realizować zadań 
inwestycyjnych/remontowych na prywatnych po-
sesjach.

Zaznaczcie krzyżykiem obszar działalności, której 
dotyczy inicjatywa - jeśli Wasz pomysł nie wpisu-
je się w żaden z nich, nie będzie mógł być zreali-
zowany w ramach inicjatywy lokalnej.

Określcie, do kogo będzie skierowane Wasze 
działanie - kto z tego skorzysta, dlaczego jest to 
ważne, jaką potrzebę w lokalnej społeczności za-
uważyliście, co uda się osiągnąć dzięki inicjatywie 
lokalnej. Określcie, jak trwałe będą efekty prze-
prowadzonego działania, jak wpłyną na miesz-
kańców, ich jakość życia.

Zaangażowanie społeczne osób oraz ewentualny 
dostęp do środków finansowych czy rzeczowych 
już rozeznaliście i uzgodniliście, więc wypełnicie 
tabelę bez problemu. Zastanówcie się czy będą 
pobierane opłaty od mieszkańców - odbiorców 
inicjatywy, a jeśli tak - na co zostaną przeznaczo-
ne zebrane środki finansowe. Za brak opłat są do-
datkowe punkty przy ocenie.

by skonsultować w urzędzie zakres inicjatywy o charakterze inwestycyjnym jeszcze przed zło-
żeniem wniosku - w celu sprawdzenia, czy zadanie jest w ogóle możliwe do realizacji - np. czy 
nie wymaga dodatkowych nakładów/pozwoleń, których inicjator nie przewidywał, a które mogą 
znacznie wpływać na wielkość dofinansowania, na termin przeprowadzenia inicjatywy i co spo-
woduje konieczność wprowadzenia zmian do zakresu inicjatywy.

To ważne,

Opis pomysłu
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Opiszcie też szczegółowo, co dotychczas udało się 
Wam zrobić - czy pozyskaliście jakichś partnerów, 
zgodę na wykorzystanie czyjegoś terenu, dodatko-
we środki, sponsora, poparcie lokalnych autoryte-
tów, organizacji pozarządowych, instytucji.

Kosztorys już macie dopracowany, nie zapomnij-
cie, że osoby realizujące inicjatywę nie mogą po-
bierać wynagrodzenia z tego tytułu, możliwe jest 
jednak zatrudnienie specjalisty do wykonania 
określonej części zadania.

Dodatkowo postarajcie się o pozytywną opinię 
Rady Dzielnicy, nie jest to obowiązkowe, ale 
znacznie zwiększa szanse Waszego pomysłu na 
realizację poprzez dodatkowe punkty. Wykaz RD 
wraz z danymi teleadresowymi znajdziecie w in-
formatorze.

Złóżcie wniosek do Urzędu Miasta Katowice. De-
cyzję o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do re-
alizacji inicjatywy lokalnej podejmuje Prezydent 
Miasta Katowice w oparciu o opinię Komisji ds. 
inicjatyw lokalnych.

Jeśli inicjatywa lokalna zostanie przyjęta do re-
alizacji, wspólnie z pracownikiem Urzędu Miasta 
Katowice lub jednostki miejskiej doprecyzujecie 
kosztorys i harmonogram, a następnie zostanie 
podpisana umowa. Na tym etapie każda ze stron 
może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli uzna, 

że realizacja pomysłu jest niemożliwa z różnych 
przyczyn. 

Masz pytania szczegółowe do opisu inicja-
tywy lub jej realizacji? Zapytania można wy-
słać pocztą elektroniczną na adres ogólny  
inicjatywalokalna@katowice.eu lub do osób 
wskazanych w informatorze.

Inicjatywa lokalna „Łączy nas chleb”
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Dzięki pozytywnej opinii Rady Dzielnicy można zwiększyć szansę na realizację 
wniosku. Zwróć się do Rady właściwej ze względu na miejsce realizacji inicjatywy.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 68, w tym za pozytywną opinię 
Rady Dzielnicy można dostać 10 punktów.
Dane kontaktowe do Rad Dzielnic dostępne są również na stronie
bip.katowice.eu/RadaMiasta/Dzielnice 

Rada Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki
ul. Franciszkańska 25, 40-708 Katowice
e-mail: rjp6@katowice.eu
tel: 32 2024333

Rada Dzielnicy nr 7 Załęże
ul. Gliwicka 150, 40-859 Katowice
e-mail: rjp7@katowice.eu
tel: 32 2593057

Rada Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa
ul. Kwiatkowskiego 8, 40-824 Katowice 
tel.: +48 502 313 401 
e-mail: rjp8@katowice.eu

Rada Dzielnicy nr 1 Śródmieście
ul. Kilińskiego 17, 40-052 Katowice
przy II LO im. M.Konopnickiej; 
e-mail: rjp1@rjp1.katowice.eu
tel: 32 7054529

Rada Dzielnicy nr 2 Załęska Hałda – Brynów 
– Część Zachodnia
ul. Rolna 41, 40-555 Katowice 
Miejskie Przedszkole nr 51 w Katowicach

Rada Dzielnicy nr 4 Osiedle Paderewskiego 
– Muchowiec
ul. Francuska 70, 40-028 Katowice 
budynek UM Katowice, 
10 piętro pok. nr 1000

Rada Dzielnicy
– kto, gdzie, kiedy, po co?
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Rada Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia
ul. Piastów 8, 40-868 Katowice 
e-mail: tysiaclecie@katowice.eu 
tel.: 32 705 45 27 

Rada Dzielnicy nr 10 Dąb 
ul. Dębowa 3, Katowice 40-102 
Miejskie Przedszkole nr 23
e-mail: rjp10@wp.pl 

Rada Dzielnicy nr 11 Wełnowiec- Józefowiec
ul. Kotlarza nr 10a, 40-139 Katowice 
e-mail: rada.welnowiec@gmail.com
tel.: 32 705 45 23,

Rada Dzielnicy nr 12 KOSZUTKA 
ul. Słonimskiego 12,40-133 Katowice 
e-mail: rjp12@katowice.eu  

Rada Dzielnicy nr 13 Bogucice
ul. Markiefki nr 44a ; 40-213 Katowice 
MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice
e-mail: rjp13@katowice.eu 
tel.: 732 340 918

Rada Dzielnicy nr 14 DĄBRÓWKA MAŁA
ul. Techników 5, 40-326 Katowice 
e-mail: rjp14@katowice.eu 
tel.: 32 2593058

Rada Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec
ul. Wiosny Ludów 24, 40-374 Katowice 
e-mail: szopieniceburowiec@gmail.com
tel: 32 705 45 56

Rada Dzielnicy nr 16 Janów-Nikiszowiec
ul. Zamkowa nr 45,40-413 Katowice 
(pawilon I piętro) 
email: janow.nikiszowiec@gmail.com
tel.: 32 259 30 56

Rada Dzielnicy  nr 17 Giszowiec
pl. Pod Lipami 1, 1 -3 
budynek „Gawlikówki” 
Miejski Dom Kultury 
Szopienice-Giszowiec’ filia nr 2
tel: 32 2593059

Rada Dzielnicy nr 18 Murcki
ul. Kołodzieja 42; 40-749 Katowice
e-mail: rjp.murcki@gmail.com

Rada Dzielnicy nr 19 Piotrowice - Ochojec
Miejski Dom Kultury Południe
- filia Piotrowice
ul. Jankego 136; Katowice
e-mail: rjp19@katowice.eu



12

Rada Dzielnicy nr 20 Zarzecze 
ul. Stellera 4, 40-748 Katowice 
MDK ‚Południe’ filia nr 3 w Zarzeczu
e-mail: radadzielnicyzarzecze@gmail.com 

Rada Dzielnicy nr 21 Kostuchna 
ul. Boya Żeleńskiego 83; 40-750 Katowice
(MDK Południe)
e-mail: rada.kostuchna@gmail.com 

Rada Dzielnicy nr 22 Podlesie 
ul. Uniczowska 36; 40-748 Katowice
e-mail: rjp22podlesie@gmail.com 
tel: 32 2593048

Dołączenie listy poparcia jest obowiązkowym elementem wniosku. Na liście podpisują się 
osoby popierające inicjatywę, nie muszą to być osoby zaangażowane w jej wykonywanie, 
ani mieszkające w pobliżu jej realizacji, w danej dzielnicy. Wystarczy, że będą to osoby 
mieszkające w Katowicach.
Wzór wniosku wraz z listą poparcia jest do pobrania na: 
www.katowice.eu/inicjatywa-lokalna

Lista poparcia

Informacje na temat posiedzeń i dyżurów 
Rad Dzielnic można znaleźć w BIP
bip.katowice.eu/RadaMiasta/Dzielnice

Osiedle Gwiazdy, fot. UM Katowice
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Informacja ogólna:
Wydział Polityki Społecznej
Adres: 40-003 Katowice, ul. Rynek 1 
tel. 32 259 31 18
e-mail: inicjatywalokalna@katowice.eu

Informacje szczegółowe - zgodnie z zakresem 
zgłaszanych inicjatyw lokalnych.

Wydział Budynków i Dróg
Adres: 40-003 Katowice, ul. Rynek 1
Aleksandra Zaguła
tel. 32 25 93 401
e-mail: aleksandra.zagula@katowice.eu

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
tel. 32 258 20 21
Fax: 32 201 08 85
e-mail:  poczta@kzgm.katowice.pl

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Adres: 40-381 Katowice, ul. Kantorówny 2a
tel. 32 256 99 01
e-mail:  mzum@mzum.katowice.pl

Wydział Kształtowania Środowiska
Adres: 40-003 Katowice, ul. Rynek 1
Wanda Moryson
tel. 32 259 38 14
e-mail: wanda.moryson@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: ochrona przyrody,  
w tym zieleni miejskiej.

Wydział Kultury
Adres: 40-096 Katowice, ul. 3 Maja 7
Martyna Uchto, tel. 32 259 3705
e-mail: martyna.uchto@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgno-
wanie polskości oraz rozwój świadomości naro-
dowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na 
rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego, kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Dane kontaktowe komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta Katowice i jednostek miejskich 
opiniujących i/lub współrealizujących
inicjatywy lokalne
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Wydział Edukacji i Sportu
Adres:40-096 Katowice, ul. 3 Maja 7 
Mateusz Gawenda
tel. 32 705 41 84 
e-mail: mateusz.gawenda@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: edukacja, 
oświata i wychowanie.
Klaudia Gymza 
Referat Sportu tel. 32 2593 720
e-mail: klaudia.gymza@katowice.eu 
Zakres inicjatyw lokalnych: działalność 
w sferze kultury fizycznej i turystyki.

Wydział Promocji
Adres: 40-003 Katowice, ul. Rynek 13
Magdalena Czekajska
tel.  32 2593-853
e-mail: magdalena.czekajska@katowice.eu

Dorota Drabek
tel. 32 2593 092
e-mail: dorota.drabek@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych

Wydział Komunikacji Społecznej
Adres: 40-003 Katowice, ul. Rynek 13 
Anna Pomykała Telefon: (32) 2593-654 
e-mail: anna.pomykala@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych

Wydział Polityki Społecznej
Adres: 40-003 Katowice, ul. Rynek 1 
Agnieszka Tabaka - Sowa tel. 32 259 31 18
e-mail: agnieszka.tabaka-sowa@katowice.eu 
Zakres inicjatyw lokalnych: działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność 
charytatywna, promocja i organizacji wolontariatu.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Adres: 40-925 Katowice, ul. Francuska 70
Joanna Pruchniewska tel. 32 7054-619
e-mail: joanna.pruchniewska@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: porządek 
i bezpieczeństwo publiczne.

Wydział Rozwoju Miasta
Adres: 40-006 Katowice, ul. Warszawska 4 
Telefon: 32 259 36 24 
e-mail: rm@katowice.eu
Zakres inicjatyw lokalnych: działalności wspomagają-
cej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Urząd Miasta Katowice, Rynek 1
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1. Kiedy można składać wnioski na inicjaty-
wy lokalne?
Wnioski można składać w terminie od 1 paź-
dziernika do 15 listopada roku poprzedzające-
go rok budżetowy, z terminem realizacji ini-
cjatyw lokalnych od 1 stycznia do końca roku 
kalendarzowego.

2. Jakie środki przeznaczono na inicjatywy 
lokalne? 
Na inicjatywy lokalne zaplanowano 1 mln zł.

3. Czy musimy podpisać umowę? 
Tak. Jeśli inicjatywa zostanie przyjęta do re-
alizacji, mieszkańcy z pracownikiem urzędu 
lub jednostki miejskiej wspólnie przygoto-
wują kosztorys i harmonogram działań, które 
stanowi załącznik do umowy.

4. Czy dostaniemy pieniądze za działania
w ramach pracy nad inicjatywą lokalną?
Nie. Ważnym elementem inicjatywy lokalnej 
jest wkład pracy społecznej mieszkańców.

5. Czy dostaniemy pieniądze na zakup
materiałów i usług?
Nie. Wszystkie wydatki na inicjatywę pono-
szone są bezpośrednio z budżetu miasta Ka-
towice lub z budżetu jednostki miejskiej.

6. Czy możemy wybrać dostawcę,
realizatora?
Nie. Ponieważ wydatki są ponoszone bezpo-
średnio z budżetu miasta, wydział lub jed-
nostka miejska musi stosować Prawo Zamó-
wień Publicznych przy wyborze wykonawcy.

II Bieg dookoła Bogucic w ramach Inicjatywy lokalnej 
„Bogucice – Aktywnie Razem”

FAQ
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7.  Czy możemy zrezygnować z pracy społecz-
nej w ramach zadania?
Nie. Jeśli praca społeczna była ujęta we wniosku, 
to należy wywiązać się ze złożonych deklaracji. 
Można jednak zmienić zakres wykonywanej 
pracy społecznej w uzgodnieniu z pracownikiem 
urzędu/jednostki miejskiej.
Nie trzeba wykazywać pracy społecznej na eta-
pie składania wniosku, ale skutkować to będzie 
mniejszą liczbą przyznanych punktów przy oce-
nie inicjatywy przez komisję.

8. Czy możemy pobierać opłaty za udział               
w inicjatywie od mieszkańców?
Tak. Trzeba jednak pamiętać, że przy ocenie 
wniosek w tym kryterium otrzyma „0” punktów.

9. Czy możemy za te pieniądze pochodzące         
z opłat mieszkańców wypłacić sobie premię?
Nie. Odpłatność za udział należy przeznaczyć na 
realizację inicjatywy.

10. Czy możemy zaplanować modernizację np. 
podwórka na terenie wspólnoty mieszkanio-
wej?
Tak. Wymagane jest jednak pisemne oświadcze-
nie zarządcy obiektu o wyrażeniu zgody na prze-
prowadzenie zgłaszanej inicjatywy lokalnej. Jeśli 
inicjatywa lokalna będzie przyjęta do realizacji, 
zostanie podpisane porozumienie o współpracy 
z zarządem wspólnoty mieszkaniowej.

11. Jaka jest minimalna liczba osób popierają-
cych inicjatywę?
Minimum nie jest określone, ale im więcej osób, 
tym wyższa liczba punktów: do 20 osób – 1 pkt, 
od 21 do 50 osób 2–3 pkt., powyżej 50 osób  
4–5 pkt.

12. Czy osoby popierające inicjatywę muszą ją 
wykonywać?
Nie. Ale często osoby popierające inicjatywę de-
klarują też pracę społeczną, bo chcą aktywnie 
uczestniczyć w tych działaniach.

13. Czy osoby popierające inicjatywę muszą 
być zameldowane w Katowicach?
Nie. Wystarczy, aby były to osoby mieszkające 
na terenie Katowic. Adres zamieszkania wpisują 
na liście poparcia.

Inicjatywa lokalna „Łączy nas chleb”
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14. Czy organizacja pozarządowa może zło-
żyć wniosek o inicjatywę?
Nie. Organizacja pozarządowa może je-
dynie pośredniczyć w składaniu wnio-
sku przez mieszkańców. Nieraz się zda-
rza, że na etapie realizacji członkowie 
organizacji/wolontariusze pomagają miesz-
kańcom przy zadaniach wykonywanych 
w ramach pracy społecznej.

15. Czym różni się wnioskowana kwota od 
całkowitego kosztu inicjatywy?
Na całkowity koszt inicjatywy składa się wnio-
skowana kwota inicjatywy lokalnej oraz wkład 
własny mieszkańców (osobowy, rzeczowy, fi-
nansowy).

16. Czy można w ramach jednej inicjatywy 
przeprowadzić dwa wydarzenia?
Tak, jeśli są ze sobą ściśle powiązane, np. cykl 
spotkań sąsiedzkich.
Należy jednak pamiętać, że realizacja wnio-
sków musi zakończyć się w danym roku kalen-
darzowym.

17. Jaki wkład własny zaproponować przy ini-
cjatywach inwestycyjnych/twardych?
Np. przy remoncie podwórka mieszkańcy mogą 
wykonać prace porządkowe, po remoncie za-
dbać o zieleń albo zorganizować piknik integra-
cyjny, na który przyniosą upieczone przez siebie 
ciasta.

II Bieg dookoła Bogucic w ramach 
Inicjatywy lokalnej „Bogucice – 
Aktywnie Razem”
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Inicjatywa lokalna uzyskała dofinansowanie  
w wysokości 6 000 zł
Miejsce realizacji: Katowice, Giszowiec
Okres realizacji: maj – czerwiec 2022 r.

W ramach inicjatywy zrealizowano: 
• spotkanie ze specjalistą – wykładowcą medy-
cyny naturalnej pt. „Uwierz w siebie – ZAWSZE 
możesz sobie pomóc”,
• warsztaty przyrodnicze – na których każdy 
uczestnik sadził rośliny pod okiem ogrodnika,
• zajęcia ruchowe dla seniorów – wyjazd na ba-
sen, 
• zajęcia manualne – warsztaty tworzenia arty-
stycznej biżuterii,
• warsztaty wizerunku z pokazem mody i nie-
spodziankami pn. „Piękno jest w Tobie”, a tak-
że spotkanie z autorką książek Ewą Kassala,
• wyjazd i warsztaty tworzenia świec z wosku 
pszczelego w Apilandii – Interaktywnym Cen-
trum Pszczelarstwa.

Dzięki inicjatywie nastąpiła aktywizacja oraz 
integracja społeczności lokalnej seniorów, za-
inicjowana bezpośrednio przez mieszkańców 
dzielnicy Giszowiec. Inicjatywa dotyczyła za-
równo aktywności fizycznej, wzmacniania wię-
zi sąsiedzkich, integracji międzypokoleniowej 

Pora na Giszowieckiego Seniora

tym samym przyczyniła się do poprawy jakości 
życia seniorów.
Projekt pozwolił pokazać jak silna jest grupa 
senioralna w dzielnicy oraz jak dużą ma potrze-
bę aktywności. Każdy z seniorów nauczył się 
korzystać z mediów społecznościowych dzięki  
dedykowanej inicjatywie grupie senioralnej oraz 
założył mobilną Katowicką Kartę Mieszkańca. 
Z inicjatywy skorzystało około 70 osób.

Pora na Giszowieckiego Seniora
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Inicjatywa lokalna uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 4 000,00 zł
Miejsce realizacji: Katowice, Załęże
Okres realizacji: maj - czerwiec 2022 r.

Celem inicjatywy była organizacja festynu 
sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i społecz-
ności lokalnej Załęża. W ramach inicjatywy, w 
trakcie wydarzenia zapewniono szereg atrakcji 
dla uczestników, a w szczególności dzieci – za-
pewniono animatora do prowadzenia imprezy, 
profesjonalne nagłośnienie strefę gier i zabaw 
sportowo - integracyjnych, gry XXL, konkuren-
cje sportowe, budowę wieży z klocków BAMP, 
pokaz baniek mydlanych, animatora przebra-
nego za postaci z bajek, bańkownicę, stanowi-
sko z nieodpłatną i nielimitowaną dla uczest-
ników watą cukrową i popcornem, stanowisko 
do wykonywania nieodpłatnych kolorowych 
warkoczyków. Wydarzenie „Dzień dziecka na 
Załęskich Tarasach” okazało się wspaniałą 
okazją do wzmocnienia więzi rodzinnych, in-
tegracji międzypokoleniowej oraz w grupie 
sąsiedzkiej. Inicjatywa mieszkańców była pre-
tekstem do spotkania, promowania wartości 

Dzień Dziecka na Załęskich Tarasach – Festyn 
Mieszkańców dzielnicy Załęże

rodzinnych, krzewienia zdrowego stylu życia. 
Działania wsparły  rodziców w procesie wy-
chowawczym, wskazując im alternatywny dla 
codzienności sposób spędzania czasu z dzieć-
mi. Załęskie dzieci nauczyły się współdziała-
nia, aktywnie wypoczęły oraz nawiązały nowe 
i utrwaliły dotychczasowe znajomości.  

„Dzień Dziecka na Załęskich Tarasach 
– Festyn Mieszkańców Dzielnicy Załęże”
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www.katowice.eu/inicjatywa-lokalna
inicjatywalokalna@katowice.eu 

www.facebook.com/Katowice.eu

Urząd Miasta Katowice
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