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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 189/2020 

ws. Inicjatyw Lokalnych, których realizacja w roku 2020 okazała się niemożliwa 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie Inicjatyw Lokalnych, których realizacja w roku 2020 okazała się 

niemożliwa. 

W związku z udzieloną mi przy piśmie Wiceprezydenta Miasta Katowice Mariusza 

Skiby z dn. 12.11.2020 r. o sygn. PS.VI.0003-4.2020 odpowiedzią na moją 

interpelację o sygn. RI-VIII/002018 z dnia 27.10.2020r. w sprawie możliwości 

realizacji Inicjatyw Lokalnych 2020 w roku 2021, chcę przekazać moje zaniepokojenie 

faktem, iż – jak wynika z pisma – „aktualnie nie jest możliwe przesunięcie 

wskazanych inicjatyw lokalnych z roku bieżącego na rok następny”. Podnieść należy 

okoliczności, u podstaw których legła niemożność realizacji Inicjatyw. Powodem jest, 

rzecz jasna, pandemia koronawirusa, a konkretnie jej druga fala na terenie RP, której 

dość gwałtowny przebieg tej jesieni wymusił ponowne wprowadzenie daleko idących 

restrykcji w obszarze swobody poruszania się czy gromadzenia. Ponownie, mimo 

kilku miesięcy odprężenia, życie społeczne zamarło, w najlepszym wypadku 

przeniosło się w części do sieci Internet. 

Niemożność gromadzenia się, zamknięcie instytucji kultury, zawieszenie działalności 

klubów seniora spowodowały, że realizacja kolejnych 11 tegorocznych Inicjatyw 

Lokalnych nie dojdzie do skutku w roku bieżącym i – jak zdaje się wynikać z pisma – 

nie odbędą się one w ogóle. 

W piśmie Wiceprezydenta Skiby podniesiono, że Zarządzeniem nr 1182/2020 

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 września 2020r. w sprawie określenia wzoru 

wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy 

lokalnej dokonano takich zmian, by umożliwić realizację w 2021 roku 59 inicjatyw, 

które nie odbyły się w tym roku. Datą graniczną ustanowiono tu 20 października, w 

którym to dniu ustalana ma być kwota środków finansowych przeznaczanych na 
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realizację Inicjatyw Lokalnych w następnym roku budżetowym z pomniejszeniem 

o kwotę niewydaną na inicjatywy zaplanowane do realizacji w roku bieżącym, których 

realizacja nie była możliwa z obiektywnych przyczyn. 

Powyższe nie rozwiązuje jednak problemu inicjatyw, które planowane są na ostatnie 

miesiące roku, a których realizacja także może nie być możliwa z powodów 

niezależnych tak od wnioskodawcy, jak i od przydzielonej do realizacji komórki 

miejskiej. W roku bieżącym taks sytuacja dotyka 11 inicjatyw, co do których 

spodziewano się jeszcze w sierpniu i wrześniu, że wobec – jak się okazało nietrwałej 

– poprawy sytuacji epidemicznej w kraju, ich realizacja w ostatnim kwartale roku jest 

niezagrożona. Stało się jednak inaczej. 

Te 11 wniosków to 11 grup inicjatywnych, którym zależy na zrealizowaniu swoich 

inicjatyw. Z drugiej strony wnioski te opiewają na łączną kwotę około 44 000 złotych. 

To relatywnie niewielkie środki wobec innych wydatków Miasta. 

Dlatego, reasumując, gorąco wierzę, że w roku 2021 możliwa będzie realizacja także 

pozostałych 11 inicjatyw, których w bieżącym roku nie można było rozpocząć 

i doprowadzić do szczęśliwego finału z korzyścią dla stojących za nimi lokalnych 

społeczności. Wierzę, że znajdą się zarówno mechanizmy prawne, jak i środki 

finansowe na ich zrealizowanie w roku 2021. Liczę tutaj na wyczucie i wrażliwość dla 

społecznej energii, jaka zwykle towarzyszy programowaniu i realizowaniu działań 

w ramach Inicjatywy Lokalnej. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i poinformowanie 

mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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