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Projekt realizowany w ramach I edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Wyrównanie i utwardzenie placu przed kościołem  
w Łęce 
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Podsumowanie weryfikacji i opiniowania 
wniosków 

236 złożonych wniosków 
 

•96 wniosków zostało zakwalifikowanych jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 
•52 wnioski zostały uznane jako niemożliwe do wykonania  
w zaproponowanym kształcie 
 
•81 wnioski będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia 
albo modyfikacji 
 
•7 wniosków odpadło na etapie weryfikacji formalnej 
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 Kwota dla dzielnicy: 71 284,62 zł 

 

 

 Liczba złożonych projektów: 3  

 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 182 979,00 zł  
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Autor:  Artur Markot 
 

Tytuł:   Spotkajmy się  
 
Lokalizacja: Teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce ul. Przelotowa 5 
 
Koszt szacunkowy: 57 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę zadaszenia nad placem do uroczystości okolicznościowych 
dla mieszkańców Łęki. Projekt zlokalizowany jest na terenie OSP Łęka   
 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
  - Nie ma możliwości realizacji projektu w całości ze względu na koszt  
  zadania przewyższający kwotę przyznaną dla dzielnicy  
  -  Istnieje możliwość realizacji zadania w innym kształcie tj. utwardzenie placu 
  przed remizą OSP  
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Lokalizacja: Teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Łęce ul. Przelotowa 5 
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Autor:  Małgorzata Patoleta 
 
Tytuł: Plac zabaw i boisko do siatkówki w Łęce przy ulicy Szkotnica  
 
Lokalizacja: ul. Szkotnica  
 
Koszt szacunkowy: ------------- 
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie boiska do siatkówki oraz placu zabaw przy ul. Szkotnica  
 
 Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji 
  - Działka wskazana przez Wnioskodawcę nie spełnia norm wymaganych  
  dla prawidłowej realizacji projektu  
  Alternatywnie istnieje możliwość doposażenia istniejących placów   
  zabaw w następujące elementy: 
  - przy ul. Przelotowej 125 – pojedyncza zjeżdżalnia z daszkiem oraz   
  kiwak 
  - przy ul. Przelotowej 185 – huśtawka sprężynowa, karuzela, tablica do  
  rysowania kredą oraz kiwak 
  Łączna kwota za realizację zadania – 27 000,00 zł 
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Lokalizacja: ul. Szkotnica  
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Autor:  Agnieszka Pietraszko 
 

Tytuł: Od juniora do seniora – doposażenie świetlicy i prowadzenie zajęć dla dzieci, 

 młodzieży oraz seniorów z Łęki  
 
Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa ul. Przelotowa 185 A  
 
Koszt szacunkowy: 70 979,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie świetlicy środowiskowej w sprzęt nagłaśniający, konsolę 
wraz z grami, stół do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem, sprzęt sportowy, nagrody 
rzeczowe, telewizor, meble, projektor multimedialny itp. Dodatkowo w ramach zadania 
prowadzone będą działania animacyjne tj. warsztaty szachowe, taneczne, zajęcia z 
filcowania, z wikliny, decoupage, witrażu itp. 
 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa ul. Przelotowa 

185 A  
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Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

ul. Graniczna 21, 

tel. 32 295 67 41, 32 295 96 38 
 

twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl 

www.twojadabrowa.pl  

 

mailto:twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl
mailto:twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl
mailto:twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl
http://www.twojadabrowa.pl/
http://twojadabrowa.pl/index.html

