
LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA 
DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW 

Ujejsce 
 dzielnica nr 19 

 
Kwota dla dzielnicy: 151 266,45 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 4 

 Liczba projektów pod głosowanie: 4  
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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:  Anna Widawska  
 

Tytuł:   Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 25  
 w Dąbrowie Górniczej 
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Mieszka I 20 
 
Koszt szacunkowy:  40 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie Szkoły Podstawowej w sprzęt multimedialny w celu 
stworzenia pracowni językowej. Szkoła doposażona będzie m.in. w słuchawki z mikrofonem, 
zestaw głośników, stoliki InterActin, oprogramowanie itp. Projekt zlokalizowany jest na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 25 oraz będzie realizowany we współpracy z Świetlicą 
Środowiskową PKZ 
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Autor:  Magdalena Hyla   
 

Tytuł:   Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP  
 - Drugi Etap  
 
Lokalizacja: Teren wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujejscu, ul. Ujejska 87a  
 
Koszt szacunkowy:  83 500,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada montaż trzech podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z 
podbudową z kostki betonowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (ok. 160 m²). 
Dodatkowo w ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna. Projekt 
zlokalizowany jest na terenie OSP Ujejsce   
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Autor:  Bartosz Solipiwko   
 

Tytuł:   Ujejska Strefa Ruchu OSP  
 
Lokalizacja: Teren w rejonie ul. Dobrawy, Mieszka I, Olimpijskiej  
 
Koszt szacunkowy:   150 679,08 zł  
 
Opis: Projekt zakłada montaż pięciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z 
podbudową z kostki betonowej, montaż pięciu ławek betonowo-drewnianych, czterech 
koszy betonowych, wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej oraz 
wykonanie kanalizacji deszczowej  
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Lokalizacja: Teren w rejonie ul. Dobrawy, Mieszka I, 
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Autor:  Danuta Pędras   
 

Tytuł:   Biblioteka na miarę potrzeb mieszkańców  
 Ujejsca  
 
Lokalizacja: Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Mieszka I 20  
 
Koszt szacunkowy:   25 000,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w dodatkowe 
pozycje książkowe, laptop z oprogramowaniem, projektor multimedialny wraz z ekranem, 
doposażenie kącika dla dzieci, gry i zabawki edukacyjne oraz montaż rolet wewnętrznych 
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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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