
LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA 
DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW 

Tucznawa-Bugaj-Sikorka 
 dzielnica nr 31 

 
Kwota dla dzielnicy: 167 636,55 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 5 

 Liczba projektów pod głosowanie: 3  
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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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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 
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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 
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Autor: Sławomir Żmudka, Mariusz Pacha, Adrian Przybyła  
 

Tytuł:   Budowa elementów siłowni i trybun sportowych 
 
Lokalizacja: Teren Klubu Sportowego UKS Zagłębiak Tucznawa, ul. Idzikowskiego 68C  
 
Koszt szacunkowy:   123 591,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada 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  
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Tucznawa, ul. Idzikowskiego 68C  
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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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