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Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Budowa siłowni zewnętrznej na boisku Gimnazjum nr 9 

 

Budowa systemu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi leśnej na odcinku 

Nadrzecznej do Osiedla Robotniczego i Armii Krajowej 

 

Siłownia plenerowa  

 

Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Ząbkowice - Planowany termin zakupu książek i audiobooków 

 

Remont nawierzchni chodników na Osiedlu Młodych Hutników 

  
Nasz kawałek zieleni  

http://twojadabrowa.pl/index.html


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: 228 589,05 zł 

 

 Liczba złożonych projektów: 5 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 165 000,00 zł  

www.twojadabrowa.pl 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

 
 
 
 
 
 
Autor:  Bożena Ślęzak  
 

Tytuł:   Remont nawierzchni chodników na osiedlu młodych 
 hutników - kontynuacja 
 
Lokalizacja: Chodniki zlokalizowane przy Alei Zwycięstwa 
 
Koszt szacunkowy:  115 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada remont nawierzchni chodników. W ramach zadania wymienionych 
zostanie ok. 450 m² chodników, które przygotowane zostaną z kostki brukowej na 
podbudowie cementowo-piaskowej. Dodatkowo w ramach projektu przygotowania 
zostanie dokumentacja techniczna   
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Chodniki zlokalizowane  

przy Alei Zwycięstwa 
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 Autor:  Elżbieta Kogut  
 

Tytuł: Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej miejscem przyjaznym mieszkańcom 
 Osiedla Młodych Hutników  
 
Lokalizacja: Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Al. Zwycięstwa 91 
 
Koszt szacunkowy: 50 000,00zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkowicach 
w dodatkowe pozycje książkowe oraz audiobooki. Dodatkowo zakupione zostaną 
urządzenia oraz nośniki elektroniczne (m.in. laptop, projektor multimedialny, telewizor, 
konsola do gier), regały i wyposażenie dla dzieci. Zakupione zostaną także meble w celu 
stworzenia kącika dla dorosłych czytelników  
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Al. Zwycięstwa 91 
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Autor:  Elżbieta Leżała 
 

Tytuł: Cyfrowa szkoła - pracownie multimedialne w Szkole Podstawowej nr 31  
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31, Aleja Zwycięstwa 77  
 
Koszt szacunkowy: -   
 
Opis:  Projekt zakłada wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 31 w pracownię multimedialną 
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji  
    - Brak zgody zarządcy nieruchomości  
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31,  

Aleja Zwycięstwa 77  
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Autor:  Joanna Butkiewicz 
 

Tytuł: Multimedialne centrum informacji – zakup komputerów do biblioteki  
 w Szkole Podstawowej nr 31  
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31, Aleja Zwycięstwa 77  
 
Koszt szacunkowy: -   
 
Opis:  Projekt zakłada wyposażenie biblioteki w Szkole Podstawowej nr 31 w 4 stanowiska 
komputerowe oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe  
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji  
    - Brak zgody zarządcy nieruchomości  
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31,  

Aleja Zwycięstwa 77  
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Autor: Dorota Smędzik, Małgorzata Stańkowska-Wilk  
 

Tytuł: "Małe laboratorium" - wzbogacenie bazy dydaktycznej Przedszkola  
 
Lokalizacja: Przedszkole nr 28, Aleja Zwycięstwa 85A  
 
Koszt szacunkowy: -   
 
Opis:  Projekt zakłada wzbogacenie bazy dydaktycznej służącej realizacji projektu poprzez 
wykorzystywanie m.in. globusów, wagi szalkowej, magnesów, laptopa itp. do zabaw 
badawczych, eksperymentowania oraz prowadzenia doświadczeń  
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji  
    - Brak zgody zarządcy nieruchomości  
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Lokalizacja: Przedszkole nr 28, Aleja Zwycięstwa 85A 
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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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