
Łęka 
 dzielnica nr 30 

 
Kwota dla dzielnicy: 70 576,95 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 5 

 Liczba projektów pod głosowanie: 3  
 
 

 www.twojadabrowa.pl 

LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA 
DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW 
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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:  Artur Markot  
 

Tytuł:   Spotkajmy się Etap II 
 
Lokalizacja: Teren OSP Łęka, ul. Przelotowa 5 
 
Koszt szacunkowy:  70 576,95 zł 
 
Opis: Projekt zakłada realizację II etapu projektu zgłoszonego w ramach II edycji 
Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. W ramach tegorocznego projektu planuje się 
usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wraz z demontażem balustrad z 
kształtowników stalowych oraz sceny, wykonanie barwnej posadzki epoksydowo-
poliuretanowej z wypełnieniem kwarcowym, wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych 
ocynkowanych oraz wykonanie podium (sceny) dla orkiestry. Projekt zlokalizowany na 
terenie OSP Łęka  
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Autor:  Przemysław Kępski  
 

Tytuł:   Wypoczywaj aktywnie  
 
Lokalizacja: Teren OSP Łęka, ul. Przelotowa 5 
 
Koszt szacunkowy:  70 500,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada montaż dwóch podwójnych urządzeń sportowych do siłowni 
zewnętrznej wraz z podbudową z kostki betonowej oraz regulaminem siłowni, montaż 
dwóch punktów świetlnych tj. słup, wysięgnik, oprawa LED, montaż elementów małej 
architektury tj. 8 szt. ławostołów betonowo-drewnianych oraz 2 szt. koszy betonowych z 
wkładem metalowym. Dodatkowo w ramach projektu przygotowana zostanie 
dokumentacja zagospodarowania terenu. Projekt zlokalizowany na terenie OSP Łęka 
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Autor:  Adam Kopa   
 

Tytuł:   Edukacja integracyjna - dobrem naszej dzielnicy  
 
Lokalizacja: Budynek OSP Łęka, ul. Przelotowa 5  
 
Koszt szacunkowy:  8 500,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem do Ochotniczej 
Straży Pożarnej 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 

www.twojadabrowa.pl  
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