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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 

DO REALIZACJI 

 

 

 

Wykaz projektów ogólnomiejskich, które zostają skierowane do realizacji w 2020 roku (są to wszystkie projekty 

ogólnomiejskie poddane pod głosowanie). 

 

 

Nazwa projektu 
Numer 

wniosku 
Krótki opis 

Szacunkowy  
koszt projektu 

Liczba głosów 
ważnych 

Remont harcówki 083 

Remont pomieszczeń w siedzibie harcerzy 
przy Al. Przyjaźni 9 - częściowa wymiana 
i remont stolarki drzwiowej, remont podłóg, 
malowanie, wymiana oświetlenia i grzejników. 

84 600 zł 1648 

Domki dla kotów 097 
Zakup 15 drewnianych domków dla kotów 
wolno żyjących. 

8 000 zł 1014 

Podnośnik basenowy 228 
Zakup podnośnika mobilnego dla osób 
niepełnosprawnych na krytej pływalni „Mewa". 

35 000 zł 984 

Rehabilitacja 230 

Organizacja grupowych zajęć 
rehabilitacyjnych w wodzie dla osób z 
dysfunkcją ruchu - przez 10 miesięcy, 1 raz 
w tygodniu. 

12 500 zł 853 

Zajęcia aktywizujące 159 
Cykliczne zajęcia aktywizujące dla młodzieży 
w wieku 13-20 lat - pierwsza pomoc, praca 
w grupie, zajęcia na ściance wspinaczkowej. 

60 000 zł 769 

200 100 zł 
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Remont pomieszczeń w siedzibie harcerzy
Remont harcówki 083 Przy A" P'ZVJaZF" 9 ' ?Zęsçwwa Wym'a"? 84 600 zł 1648I remont stolarki erWIoweJ, remont podłog,

malowanie, wymiana oświetlenia i grzejników.

Domki dla kotów 097 Zakup _15? drewnianych domkow dla kotow 8 000 zł 1014
wolno zyjacych.

Podnośnik basenowy 228 Zakup p°dn°smka m°b""eg.° d'a °s9b „ 35 000 zł 984niepełnosprawnych na krytej pływalni „Mewa .

Organizacja grupowych zajęć
Rehabilitacja 230 rehabilitacyjnych w wod2ie dla_ osob z 12 500 zł 853

dysfunkqą ruchu - przez 10 mieSIęcy, 1 raz
w tygodniu.

Cykliczne zajęcia aktywizujące dla młodzieży
Zajęcia aktywizujące 159 w wieku 13-20 lat - pierwsza pomoc, praca 60 000 zł 769

w grupie, zajęcia na ściance wspinaczkowej.

200 100 zł


