
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO 
UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 

FORUM MIESZKAŃCÓW 

Łęka 
 dzielnica nr 26 

 

Kwota dla dzielnicy: 71 284,62 zł 
 

Liczba złożonych projektów: 3 
 Liczba projektów pod głosowanie: 2 
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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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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   
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Lokalizacja: Teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
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Autor:  Agnieszka Pietraszko, Małgorzata Patoleta  
 

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

 młodzieży oraz seniorów z Łęki oraz doposażenie placu zabaw w Łęce 

 
Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa ul. Przelotowa 185 A, plac zabaw przy ul. Przelotowej 
125  
 
Koszt szacunkowy: 70 979,00  
 
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, zajęcia z filcowania, 
decoupage oraz zajęcia fitness, zumba. Doposażenie placu zabaw polegać będzie na 
montażu zjeżdżalni z daszkiem oraz kiwaka. Dodatkowo uzupełniony zostanie żywopłot, 
ogrodzenie oraz przygotowana zostanie dokumentacja techniczna  
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Lokalizacja: Od juniora do seniora – doposażenie 

świetlicy i prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży 

oraz seniorów z Łęki oraz doposażenie placu zabaw w 

Łęce 
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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 
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