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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:  Karolina Tkaczyk   
 

Tytuł:   Remont schodów oraz toalet w Remizie OSP 
 
Lokalizacja: Remiza OSP Trzebiesławice, ul. Modrzewiowa 47 
 
Koszt szacunkowy:  30 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada położenie płytek na schodach, pomieszczeniu na parterze oraz 
półpiętrach, montaż balustrad przy schodach, wymianę drzwi do wieży, wymianę 3 szt. 
drzwi do kabin w toaletach na parterze i I piętrze (wymiana skrzydeł drzwiowych), wymianę 
5 szt. muszli klozetowych, wymianę 4 szt. umywalek z postumentem oraz wymianę drwi 
wejściowych do toalet na parterze. Projekt zlokalizowany na terenie OSP Trzebiesławice   
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Autor:  Karolina Tkaczyk   
 

Tytuł:   Remont małej sali w Remizie OSP  
 
Lokalizacja: Remiza OSP Trzebiesławice, ul. Modrzewiowa 47 
 
Koszt szacunkowy:  30 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada położenie płytek podłogowych w małej Sali Remizy OSP, wykonanie 
obniżenia sufitu z płyt kartonowo-gipsowych, położenie gładzi gipsowych wraz z 
malowaniem ścian oraz montaż drzwi wejściowych. Dodatkowo sala doposażona zostanie w 
2 szt. składanych stołów, 6 szt. żyrandoli, 4 szt. karniszy. Projekt zlokalizowany na terenie 
OSP Trzebiesławice   
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Autor:  Karolina Tkaczyk   
 

Tytuł:   Doposażenie i remont sali głównej w Remizie OSP 
Trzebiesławice   
 
Lokalizacja: Remiza OSP Trzebiesławice, ul. Modrzewiowa 47 
 
Koszt szacunkowy:  25 280,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie sali głównej w Remizie OSP w 12 szt. składanych stołów, 
80 szt. krzeseł, 12 szt. żyrandoli punktowych oraz 4 szt. żyrandoli czteropunktowych. Projekt 
zlokalizowany na terenie OSP Trzebiesławice 
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Autor:  Karolina Tkaczyk   
 

Tytuł:   Nowe ławki na placu strażackim 
 
Lokalizacja: Teren przy remizie OSP Trzebiesławice, ul. Modrzewiowa 47 
 
Koszt szacunkowy:  2 400,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada montaż 3 szt. ławek betonowo-drewnianych. Projekt zlokalizowany 
na terenie OSP Trzebiesławice 
 

  
  
 
 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

Lokalizacja: Teren przy remizie OSP Trzebiesławice, 
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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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