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Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Ogrodzenie kompleksu sportowego przy ul. Idzikowskiego 68 C  

w Dąbrowie Górniczej i zakup sprzętu do pielęgnacji płyty boiska wraz  

z niezbędnym doposażeniem  

 

 

Zakup książek oraz wyposażenie meblowe "Kącik malucha" dla filii  

nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej  

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: 167 636,55 zł 

 

 Liczba złożonych projektów: 5 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 636 900,00 zł  
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Autor:  Adrian Przybyła  
 

Tytuł:   Bogata szkoła dla twórczego ucznia 
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Idzikowskiego 139 
 
Koszt szacunkowy:  10 600,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie Szkoły Podstawowej nr 23. W ramach projektu planuje 
się zakup cyfrowego pianina, 15 sztuk dzwonków chromatycznych, zakup instrumentów 
perkusyjnych, keyboardu oraz telewizora LED. Zgodnie z pismem dyrekcji placówki zajęcia 
odbywać się będą w godzinach pozalekcyjnych oraz w godzinach i dniach odpowiadających 
mieszkańcom 
 

Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
  - Nie ma możliwości zakupu programu multimedialnego do gabinetu  
  logopedycznego 
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Autor:  Sławomir Żmudka, Antoni Marcinkiewicz   
 

Tytuł:   Doposażenie placu zabaw na Sikorce 
 
Lokalizacja: Plac zabaw na Sikorce w rejonie ulicy Relaksowej i Szpakowej 
 
Koszt szacunkowy:  30 300,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie placu zabaw na Sikorce. W ramach projektu planuje się 
montaż metalowych urządzeń zabawowych tj. urządzenia ruchowego „Żółw wersja II” oraz 
karuzeli „Trzmiel”. Dodatkowo planuje się montaż małej architektury tj. dwóch ławek 
betonowo-drewnianych, wykonanie bezpiecznej żwirowej nawierzchni pod urządzeniem 
ruchowym oraz montaż podwójnego urządzenia do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową 
z kostki brukowej 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Plac zabaw na Sikorce w rejonie ulicy 

Relaksowej i Szpakowej 
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Autor:  Jan Czerw 
 

Tytuł:   Parking, droga dojazdowa przy cmentarzu 
 
Lokalizacja: Teren przy cmentarzu przy ul. Królewskiej 
 
Koszt szacunkowy:  140 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada remont nawierzchni jezdni ok. 150 m² oraz utwardzenie ok. 300 m² 
powierzchni, która pozwoli na wykorzystywanie tego miejsca jako parking dla samochodów. 
 

Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
    - Nie ma możliwości realizacji projektu z lokalizacji wskazanej przez   
  Wnioskodawcę w związku z zapisami MPZP. W ramach zadania planuje się  
  zmianę lokalizacji budowy miejsc postojowych 
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Autor:  Wiesław Dziechciarz  
 

Tytuł:   Bezpieczne boisko - koniec z kontuzjami!  
 
Lokalizacja: Boisko Klubu Sportowego UKS Zagłębiak Tucznawa, ul. Idzikowskiego 68C  
 
Koszt szacunkowy:  300 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada wykonanie renowacji płyty boiska na terenie kompleksu sportowego 
przy ul. Idzikowskiego 68C.  
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji 
    - Szacunkowy koszt projektu przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy  
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Lokalizacja: Boisko Klubu Sportowego UKS Zagłębiak 

Tucznawa, ul. Idzikowskiego 68C  
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Autor: Sławomir Żmudka, Mariusz Pacha, Adrian Przybyła  
 

Tytuł:   Budowa placu zabaw z elementami siłowni i 
 trybunami sportowymi 
 
Lokalizacja: Teren Klubu Sportowego UKS Zagłębiak Tucznawa, ul. Idzikowskiego 68C  
 
Koszt szacunkowy:   156 000,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada budowę placu zabaw w skład którego wejdzie huśtawka podwójna, 
karuzelę „Maluch”, huśtawka sprężynowa wzór Roder, huśtawka sprężynowa wzór „Ryś 
max” oraz wykonanie podbudowy z maty przerostowej pod urządzeniami. Dodatkowo 
planuje się montaż 3 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej, montaż trybuny 
sportowej na 50 miejsc, zakup bramek przenośnych do piłki nożnej oraz wykonanie 
dokumentacji projektowej. Projekt zlokalizowany będzie na terenie Klubu Sportowego UKS 
Zagłębiak Tucznawa  
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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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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