
Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane do realizacji w 2019 
roku w ramach puli dla aktywnych (zgodnie z §19 załącznika nr 3 do zarządzenia PM-5537/17). 

 

PULA DLA AKTYWNYCH 

Osiedle Zadanie Wniosek Opis Szacunkowy 
koszt zadania 

Liczba głosów 
ważnych 

Kwota pozostała do dyspozycji/wykorzystania w skali miasta po ustaleniu wyników głosowania: 542 300 zł 

OSTROPA Brukowanie 
ulicy 202 

Wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej na całej długości ul. 

Marynarskiej. 
170 000 zł 334 

BOJKÓW Tor rolkowy 160 
Budowa toru do jazdy na rolkach i 

rowerkach dla dzieci i młodzieży na 
terenie parku w Bojkowie. 

170 000 zł 169 

STARE 
GLIWICE 

Zajęcia 
sportowe 174 

Organizacja zajęć sportowo-
rekreacyjnych skierowanych do 

różnych grup wiekowych, 
prowadzonych przez 

wykwalifikowanych trenerów. 

105 000 zł 119 

CZECHOWICE 
Warsztaty 

dla 
młodzieży 

364 

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, 
obejmujące m.in. elementy pracy w 
grupie, radzenia sobie ze stresem i 

umiejętności pierwszej pomocy. 

40 800 zł 2 

ŁABĘDY Imprezy dla 
seniorów 351 

Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 
seniorów 65+ w Centrum Sportowo-

Kulturalnym "Łabędź" i SM Stare 
Łabędy - koncerty, spotkania przy 

muzyce, spotkania ze specjalistami 
(np. prawo, zdrowie). 

30 000 zł 42 

WOJSKA 
POLSKIEGO Fitness 261 

Zorganizowanie zajęć fitness dla 
mieszkańców osiedla - godzinne 

zajęcia 2 razy w tygodniu. 
20 000 zł 12 

ZATORZE Street Art 347 

Otwarte spotkanie dla mieszkańców na 
temat sztuki ulicznej i możliwości jej 
wykorzystania do zmiany otoczenia, 
połączone z wykonaniem np. murali. 

3 000 zł 1 

 
 

 Osiedla ujęte w tym wykazie przekroczyły co najmniej dwukrotnie minimalną wymaganą liczbę 
głosów ważnych. Do realizacji w 2019 roku zostaje skierowane to zadanie z danego osiedla, które 
uzyskało największą liczbę głosów spośród zadań nieskierowanych do realizacji z puli podstawowej. 
 W ramach puli dla aktywnych do wydania było 542 300 zł. Rozdysponowano łącznie kwotę 
538 800 zł, pozostało 3 500 zł. 
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