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Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Chodnik na ulicy Łaskowej  
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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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 Kwota dla dzielnicy: 115 275,45 zł 

 

 Liczba złożonych projektów: 8 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 208 500,00 zł  
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Autor:  Tamara Porębska   
 

Tytuł:   Poprawa jakości życia mieszkańców ulicy Ząbkowickiej 
poprzez zamontowanie nowych LED-owych źródeł 
oświetlenia ulicy 
 
Lokalizacja: Ulica Ząbkowicka 
 
Koszt szacunkowy:  60 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada zakup oraz montaż nowych opraw oświetleniowych LED  
na ul. Ząbkowickiej. W ramach projektu planuje się zakup 30 sztuk opraw LED 
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Ulica Ząbkowicka 
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Autor:  Rafał Pawluś  
 

Tytuł:   Dla bezpieczeństwa projekt niewielki - podjazd dla 
 wózków z miejscem dla ERki  
 
Lokalizacja: Teren przy budynku zlokalizowanym przy ul. Przedziałowej 1  
 
Koszt szacunkowy:  32 100,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada wybrukowanie kostką brukową podjazdu pod ośrodkiem zdrowia  
w Łośniu. W ramach projektu przewiduje wymianę ok. 120 m² powierzchni.  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Teren przy budynku zlokalizowanym przy 

ul. Przedziałowej 1  
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Autor:  Elżbieta Mikołajczyk   
 

Tytuł:   Doposażenie Świetlicy 
 
Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa, ul. Przedziałowa 1  
 
Koszt szacunkowy:  20 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Łośniu w stoły mobilne 
składane (6 sztuk), zestaw nagłaśniający, stół do gry w tenisa stołowego oraz ekran ręcznie 
rozwijany ze statywem 
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa,  

ul. Przedziałowa 1  
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Autor:  Władysław Guzik   
 

Tytuł:   Składany zestaw ogrodowy 
 
Lokalizacja: Budynek OSP Łosień, ul. Gołonoska 33  
 
Koszt szacunkowy:  5 400,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada zakup 12 zestawów ogrodowych tj. stół z dwoma ławkami. Projekt 
zlokalizowany na terenie OSP Łosień  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Budynek OSP Łosień, ul. Gołonoska 33  
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Autor:  Monika Kosmala   
 

Tytuł:   "Z matematyką za pan brat" - kursy przygotowujące 
dzieci i młodzież do egzaminów z matematyki (egzaminu 
szóstoklasisty, gimnazjalnego i matury)  
 
Lokalizacja: - 
 
Koszt szacunkowy:  - 
 
Opis: Projekt zakłada zorganizowanie dla dzieci i młodzieży kursów przygotowujących do 
egzaminów z matematyki 
 

 Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji 
  - Termin realizacji projektu niezgodny z harmonogramem Dąbrowskiego 
  Budżetu Partycypacyjnego  
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Autor:  Iwona Szylkiewicz   
 

Tytuł:   Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny Szkoły 
 Podstawowej nr 26 w Dąbrowie Górniczej  
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23  
 
Koszt szacunkowy:  19 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada budowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie SP 26 przy  
ul. Gołonoskiej. W ramach projektu planuje się montaż ok. 8 kamer wraz z całą 
infrastrukturą techniczną tj. uchwyty, kable itp.) 
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 26,  

ul. Gołonoska 23  
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Autor:  Paulina Mistela   
 

Tytuł:   Wyposażenie dwóch pracowni szkolnych: zajęć 
 językowych oraz zajęć sportowych  
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23  
 
Koszt szacunkowy:  50 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie placówki w cyfrową pracownię językową oraz 
doposażenie pracowni sportowej. W ramach projektu planuje się wyposażyć pracownię 
sportową w bramki, piłkochty, obiążenia do bramek, materace itp. W przypadku pracowni 
językowej ta doposażona zostanie w słuchawki z mikrofonami, centralną jednostkę 
systemu, oprogramowanie, meble itp. W ramach projektu planuje się prowadzenie zajęć 
sportowych oraz naukę języków obcych, które realizowane będą przez nauczycieli w ramach 
wolontariatu.  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 26,  
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Autor:  Dobrosława Tomzik  
 

Tytuł:   Zakup książek i doposażenie Filii nr 13 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej - Łośniu 
 
Lokalizacja: Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Pocztowa 3  
 
Koszt szacunkowy:  22 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łośniu w 
dodatkowe pozycje książkowe oraz doposażenie kącika dla dzieci w mebelki i gry w tym 
materiały do pracy i zabaw z dziećmi oraz zabawki edukacyjne  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Ulica Ząbkowicka 
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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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