
GLIWICKA INICJATYWA LOKALNA 2020 – wykaz wszystkich złożonych wniosków 
 

Lp. Proponowana nazwa zadania 
(zgodnie z treścią wniosku) 

I etap 
- ocena formalna 

(spełnia/nie spełnia) 

II etap oceny (liczba punktów) 

SUMA ocena identyfikacji potrzeb 
społeczności lokalnej 
(min. 10 punktów) 

ocena deklarowanego 
zaangażowania wnioskodawcy 

(min. 15 punktów) 

1. Wykonanie utwardzonej nawierzchni odgałęzienia (sięgacza) 
ul. Chałubińskiego na odcinku od posesji nr 29 do nr 45 spełnia  0 0 0 

2. 
Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem 

na powierzchni aktualnie bitej drogi zwanej sięgaczem będącym 
częścią ul. Strzeleckiego 48-68 

spełnia  0 0 0 

3. Wykonanie utwardzonej, trwałej nawierzchni odgałęzienia 
ul. Chałubińskiego 13-21 spełnia  0 0 0 

4. Wykonanie utwardzonej, trwałej nawierzchni odgałęzień 
ul. Strzeleckiego 4-24 spełnia  0 0,25 0,25 

5. 

Wykonanie utwardzonej nawierzchni sięgacza - dojazdu 
do budynków przy ul. Strzeleckiego 19,21,23,27, przychodni 

zdrowia "Żerniki" wraz z oświetleniem ulicznym 
oraz prawidłowym odwodnieniem terenu 

spełnia  0 0 0 

6. Dom Seniora dla Zwierząt nie spełnia  - - - 

7. Psi Park "Codiland" (Zatorze) nie spełnia  - - - 

8. Montaż monitoringu i dodatkowego oświetlenia (opcjonalnie) 
terenu przy ul. Jowisza i w okolicy sklepu przy ul. Jowisza 1A nie spełnia  - - - 

9. Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej (ul. Jasna i Gwarków) spełnia  10 9,35 19,35 

10. Siłownia na wolnym powietrzu wraz z oświetleniem solarnym 
(Łabędy) spełnia  10 11 21 

11. Stara Kotłownia - świetlica - inspiracja do wspólnego działania 
(Łabędy) nie spełnia  - - - 

12. Gliwicki Ogród Przyrody (Zatorze) spełnia  40 1,68 41,68 

13. Organizacja wydarzenia pn. Gliwicki Tygiel Kultur i Smaków - 
Zatorze dla małych i dużych - wielokulturowy zakątek Gliwic spełnia  25 1 26 

14. Zatorska impreza integracyjna – Święto Pieczonego Ziemniaka nie spełnia  - - - 

15. Wykonanie wielofunkcyjnego miniboiska o podłożu 
piaszczystym na terenie obiektu sportowego przy ul. Orkana 8 spełnia 10 9,3 19,3 

16. 

Remont drogi osiedlowej wraz z jej utwardzeniem (asfalt 
lub kostka brukowa) prostopadłej do ul. Chałubińskiego 

zlokalizowanej wzdłuż działek o nr 179,178,177, 176, 175, 174, 
173, 172. 

nie spełnia - - - 

 

Lp.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

GLIWICKA INICJATYWA LOKALNA 2020 - wykaz wszystkich Złożonych wniosków

Proponowana nazwa zadania
(zgodnie z treścią wniosku)

Wykonanie utwardzonej nawierzchni odgałęzienia (sięgacza)
ul. Chałubińskiego na odcinku od posesji nr 29 do nr 45

Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem
na powierzchni aktualnie bitej drogi zwanej sięgaczem będącym

częścią ul. Strzeleckiego 48-68

Wykonanie utwardzonej, trwałej nawierzchni odgałęzienia
ul. Chałubińskiego 13-21

Wykonanie utwardzonej, trwałej nawierzchni odgałęzień
uI. Strzeleckiego 4-24

Wykonanie utwardzonej nawierzchni sięgacza - dojazdu
do budynków przy ul. Strzeleckiego 19,21,23,27, przychodni

zdrowia "Żerniki" wraz z oświetleniem ulicznym
oraz prawidłowym odwodnieniem terenu

Dom Seniora dla Zwierząt

Psi Park "Codiland" (Zatorze)

Montaż monitoringu i dodatkowego oświetlenia (opcjonalnie)
terenu przy ul. Jowisza i w okolicy sklepu przy ul. Jowisza 1A

Zagospodarowanie przestrzeni wspólnej (ul. Jasna i Gwarków)

Siłownia na wolnym powietrzu wraz z oświetleniem solarnym
(Łabędy)

Stara Kotłownia - świetlica - inspiracja do wspólnego działania
(Łabędy)

Gliwicki Ogród Przyrody (Zatorze)

Organizacja wydarzenia pn. Gliwicki Tygiel Kultur i Smaków -
Zatorze dla małych i dużych - wielokulturowy zakątek Gliwic

Zatorska impreza integracyjna - Swięto Pieczonego Ziemniaka

Wykonanie wielofunkcyjnego miniboiska o podłożu
piaszczystym na terenie obiektu sportowego przy ul. Orkana 8

Remont drogi osiedlowej wraz zjej utwardzeniem (asfalt
lub kostka brukowa) prostopadłej do ul. Chałubińskiego

zlokalizowanej wzdłuż działek o nr 179,178,177, 176, 175, 174,
173,172.

I etap
- ocena formalna

(spełnia/nie spełnia)

spełnia

spełnia

spełnia

spełnia

spełnia

nie spełnia

nie spełnia

nie spełnia

spełnia

spełnia

nie spełnia

spełnia

spełnia

nie spełnia

spełnia

nie spełnia

II etap oceny (liczba punktów)

ocena identyfikacji potrzeb
społeczności lokalnej
(min. 10 punktów)

0

10

10

40

25

10

ocena deklarowanego
zaangażowania wnioskodawcy

(min. 15 punktów)

0

0,25

9,35

11

1,68

9,3

SUMA

0,25

19,35

21

41,68

26

19,3


