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Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Rudach 
działającej przy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej  
 
Doposażenie i odnowienie budynku OSP Okradzionów. 
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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: 45 034,95 zł 

 

 Liczba złożonych projektów: 2 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 360 000,00 zł  
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Autor:  Lucyna Płonka  
 

Tytuł:   Remont chodnika 
 
Lokalizacja: Ulica Wypaleniska 
 
Koszt szacunkowy:  300 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę chodnika składającą się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczy 
chodnika od przystanku Wypaleniska do przystanku skrzyżowanie (ok.900 m²). Drugi 
dotyczy odcinka od przystanku Wypaleniska wzdłuż ulicy Wypaleniska (ok.525 m²). Projekt 
zakłada budowę chodnika z kostki brukowej.  
 

 Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji 
   - Szacunkowy koszt projektu przekracza wartość środków dla dzielnicy 
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Lokalizacja: Ulica Wypaleniska 
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Autor:  Małgorzata Knapik 
 

Tytuł:   Siłownia pod chmurką - urządzenia do siłowni 
zewnętrznej z podbudową 
 
Lokalizacja: Plac przy Świetlicy Środowiskowej, ul. Turystyczna 13a 
 
Koszt szacunkowy:  45 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada montaż czterech podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z 
podbudową z kostki brukowej oraz regulaminem siłowni. W ramach projektu wykonana 
zostanie także dokumentacja zagospodarowania terenu  
 

 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
  - W przypadku montażu pięciu urządzeń – kwota projektu przekroczy  
  środki przyznane dla dzielnicy 
  - W miejscu w którym znajdować miałaby się siłownia obecnie  
  zlokalizowany jest kosz do koszykówki wobec czego realizacja projektu 
  jest możliwa po demontażu lub zmiany jego lokalizacji 
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Lokalizacja: Plac przy Świetlicy Środowiskowej,  
ul. Turystyczna 13a 
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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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