
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA  
PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM 

MIESZKAŃCÓW 

Gołonóg 
 dzielnica nr 16 

 
Kwota dla dzielnicy: 308 001,45zł 

Liczba złożonych projektów: 7 
Liczba projektów do głosowania: 6 
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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:  Jarosław Bugaj 
 

Tytuł:  Zielony Eko Parking 
 
Lokalizacja: teren w pobliżu Przedszkola nr 4 (wzdłuż drogi dojazdowej do przepompowni) 
 
Koszt szacunkowy:  29 100,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni wzdłuż drogi dojazdowej do przepompowni 
płytami typu „Jomb” (ok. 120 m2). 
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Lokalizacja: teren w pobliżu Przedszkola nr 4 (wzdłuż drogi dojazdowej do 

przepompowni) 
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Autor:    Karina Koczaj-Rybak 
 

Tytuł:   Nowoczesny, bezpieczny i rozwojowy plac zabaw oraz 
siłownia plenerowa 
 
Lokalizacja: plac zabaw przy ul. Cedlera 
 
Koszt szacunkowy:  302 500,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie istniejącego placu 
zabaw. W ramach projektu wykonane zostanie uporządkowanie terenu, montaż urządzeń zabawowych: 
zestaw zabawowy dla dzieci młodszych, zestaw zabawowy dla dzieci starszych, kiwak sprężynowy, 
piaskownica, karuzela obrotowa, huśtawka podwójna z siedziskami kubełkowymi, huśtawka bocianie 
gniazdo, dwie huśtawki podwójne, zestaw gimnastyczny, zestaw rekreacyjny, kolejka linowa; wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) pod urządzeniami zabawowymi; montaż czterech urządzeń do 
siłowni zewnętrznej wraz z podbudową z kostki betonowej, elementów małej architektury (ławki, 
kosze na odpady); wykonanie ogrodzenia placu zabaw. W kosztach projektu ujęto wykonanie 
dokumentacji zagospodarowania terenu. 
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Lokalizacja: plac zabaw przy ul. Cedlera 
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Autor:  Marcin Kołodenny  
 

Tytuł:   Auto-Stop 
 
Lokalizacja: ul. Cedlera (pomiędzy budynkami 1,2,3) 
 
Koszt szacunkowy:  4 500,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada montaż progu zwalniającego w rejonie budynków przy 
 ul. Cedlera 2 i Cedlera 3. 
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Lokalizacja: ul. Cedlera (pomiędzy budynkami 1,2,3) 
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Autor: Mateusz Stępień 
 

Tytuł:   Modernizacja chodnika na ulicy Cedlera 
 
Lokalizacja: chodnik przy ul. Cedlera 14,16  
 
Koszt szacunkowy:   40 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada remont nawierzchni chodnika (wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej ok. 150 m2). 
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Lokalizacja: chodnik przy ul. Cedlera 14,16  

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

 
 
Autor: Łukasz Leks 
 

Tytuł:   Parking przy ul. Cedlera 
 
Lokalizacja: ul. Cedlera (w pobliżu bloków przy ul. Cedlera 14,16 oraz Przychodni Zdrowia 
„Na Cedlera”) 
 
Koszt szacunkowy:   196 212,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada modernizację parkingu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej 
(ok.560 m2). W kosztach projektu ujęto wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. 
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Lokalizacja: ul. Cedlera (w pobliżu bloków przy ul. Cedlera 14,16 

oraz Przychodni Zdrowia „Na Cedlera”) 
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Autor:  Lech Ramus 
 

Tytuł:   Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 3 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej ul. Wybickiego 3 a 
 
Lokalizacja: Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 
Koszt szacunkowy:  102 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie Filii nr 3 MBP poprzez zakup nowości wydawniczych 
 i audiobooków dla dzieci, młodzieży i czytelników dorosłych, zakup sprzętu komputerowego, 
nośników multimedialnych, mebli do kącika dla malucha, rolet, zakup gier edukacyjnych, zakup 
systemu wystawienniczego. 
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Lokalizacja: Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
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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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