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Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Wykafelkowanie rampy i schodów; Montaż barierki ochronnej – rampa + 

schody na ul. Łącznej 31 

 

Budowa chodnika na ulicy Tworzeń 
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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: 213 844,35 zł 

 

 Liczba złożonych projektów: 6 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 826 184,35 zł 
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Autor:  Diana Wolak  
 

Tytuł: Modernizacja boiska, wykonanie bieżni, oraz remont 
korytarzy szkolnych  
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 11 Al. J. Piłsudskiego 103 
 
Koszt szacunkowy:  213 840,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada modernizację boiska sportowego poprzez wykonanie boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem wyposażenia – bramki, 
kosze, słupki do gry w siatkówkę. W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji 
zagospodarowania terenu. 
 

Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji – wykonanie bieżni sportowej nie jest 
możliwe z uwagi na ograniczone środki finansowe dla dzielnicy; w zakresie wykonanie 
remontu korytarzy szkolnych projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla 
mieszkańców. 
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Autor:  Wiesław Banasik  
 

Tytuł:   Ławka 
 
Lokalizacja: teren przy ul. Łącznej 31 
 
Koszt szacunkowy:  15 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada renowację terenu przed budynkiem przy ul. Łącznej 31 poprzez 
położenie kostki brukowej (ok.40 m2), montaż lampy halogenowej z czujnikiem ruchu, 
ławki, kosza na odpady. W kosztach projektu ujęto prace przygotowawcze. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Iwona Kaczyńska  
 

Tytuł:   Wypłytkowanie wejścia do noclegowni 
 
Lokalizacja: ul. Łączna 31 
 
Koszt szacunkowy:  3 500,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu schodów poprzez uzupełnienie ubytków w 
konstrukcji, ułożenie płytek antypoślizgowych. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor: Anna Garczyńska 
 

Tytuł:   Nasz chodniczek 
 
Lokalizacja: ul. Łączna 25 
 
Koszt szacunkowy:   200 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników (wymiana na 
kostkę brukową 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor: Jarosław Demidow 
 

Tytuł:   Osiedle Łączna Przyjazne Mieszkańcom 
 
Lokalizacja: Osiedle Łączna – przy budynku Łączna 19 
 
Koszt szacunkowy:   213 844,35 zł 
 
Opis: Projekt zakłada realizację koncepcji zagospodarowania terenu wypracowanej przez 
mieszkańców Osiedla Łączna w związku z realizacją projektu I edycji Dąbrowskiego Budżetu 
Partycypacyjnego. W ramach projektu proponuje się wykonanie placu zabaw wraz  
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i ogrodzeniem, ściankę graffiti, montaż elementów 
małej architektury (ławki, kosze na odpady), oświetleniem placu zabaw. 
 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji. 
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Autor:  Ewelina Łebek 
 

Tytuł:   Chodnik na ulicy Gwardii Ludowej – droga do Pogorii  
 
Lokalizacja: ul. Gwardii ludowej 
 
Koszt szacunkowy:  180 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej na odcinku ok. 250 m.  

 
  

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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