
LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA 
DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW 

Łęknice 
 dzielnica nr 32 

 
Kwota dla dzielnicy: 192 888,30 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 4 

 Liczba projektów pod głosowanie: 3  
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Podsumowanie weryfikacji i opiniowania 
wniosków 

247 złożonych wniosków 
 

•124 wnioski zostały zakwalifikowane jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 
•42 wnioski zostały uznane jako niemożliwe do wykonania  
w zaproponowanym kształcie 
 
•38 wnioski będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia albo 
modyfikacji 
 
•7 wniosków odpadło na etapie weryfikacji formalnej 
 
•36 wniosków jest jeszcze w trakcie weryfikacji merytoryczno-prawnej 
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Autor:  Bogdan Zandecki  
 

Tytuł:   Zespół rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców 
osiedla Łęknice 
 
Lokalizacja: Plac pomiędzy ul. Topolową 22, Topolową 24 i Topolową 26 
 
Koszt szacunkowy:  133 280,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada montaż sześciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z 
podbudową, montaż małej architektury tj. sześciu ławek betonowo-drewnianych, dwóch 
koszy betonowych oraz dwóch stojaków na rowery. Dodatkowo wykonana zostanie 
niwelacja i utwardzony zostanie teren siłowni zewnętrznej (żwirem). Zamontowane zostaną 
także cztery punkty świetlne. Dodatkowo przygotowana zostanie dokumentacja 
zagospodarowania terenu. Projekt zlokalizowany na terenie SM Lokator.  
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Lokalizacja: Plac pomiędzy ul. Topolową 22, 
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Autor:  Maria Sołtysik  
 

Tytuł:   Aktywnie z Biblioteką  
 
Lokalizacja: Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Topolowa 32 
 
Koszt szacunkowy:  42 200,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach 
zadania planuje się zakup książek tradycyjnych i audiobooków, zakup sprzętu 
multimedialnego, zakup mebli (stoliki, fotele obrotowe), zakup komputerowych programów 
edukacyjnych, filmów edukacyjnych, bajek dla dzieci oraz zakup gier planszowych.  
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Autor:  Krzysztof Macek  
 

Tytuł:   Doposażenie boiska sportowego  
 
Lokalizacja: Boisko sportowe pomiędzy blokami 30 a 50 przy ul. Topolowej  
 
Koszt szacunkowy:  17 400,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada montaż piłkochwytów z dwóch stron boiska do gry w siatkówkę  
i koszykówkę (ok. 48 mb) oraz montaż małej architektury tj. dwóch stojaków na rowery.  
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Lokalizacja: Boisko sportowe pomiędzy blokami 30  

a 50 przy ul. Topolowej  
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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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