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Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Budowa chodnika  
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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 

 

www.twojadabrowa.pl 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 Kwota dla dzielnicy: 112 082,70 zł 

 

 Liczba złożonych projektów: 2 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 123 048,46 zł  
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Autor:  Beata Wiszniewska  
 

Tytuł:   Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Błędowie  
 w sprzęt nagłaśniający 
 
Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa, ul. Żołnierska 180 
 
Koszt szacunkowy:  11 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Błędowie dwie kolumny, 
mikser, dwa mikrofony bezprzewodowe, okablowanie oraz statywy po kolumny i mikrofony 
 

 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
  - Projekt został zmodyfikowany przez Pałac Kultury Zagłębia pod  
  względem jego elementów celem dostosowania go do lepszego sprzętu 
  nagłaśniającego 
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Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa,  
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Autor:  Halina Koziak 
 

Tytuł: Moje miejsce na stadionie "Tęczy" 
 
Lokalizacja: Teren obok boiska Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza Błędów” 
 
Koszt szacunkowy:  112 048,46 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada montaż trybuny trzyrzędowej długości ok. 15m wraz z 
przeprowadzeniem prac ziemnych oraz dokumentacją projektową 
 

 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
  - Nie ma możliwości realizacji zadania w całości w związku z zbyt  
  wysokim kosztem jego realizacji. W ramach propozycji UM istnieje  
 szansa montażu trybuny na 65 miejsc. 
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Lokalizacja: Teren obok boiska Ludowego Klubu 

Sportowego „Tęcza Błędów” 
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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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