
 
 

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA  
PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 

FORUM MIESZKAŃCÓW 
 

Brodway 

 dzielnica nr 1 

Kwota dla dzielnicy: 307 769,25 zł 

Liczba złożonych projektów: 4 

Liczba projektów do głosowania: 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:  Zuzanna Lewsza-Paprocka  
 

Tytuł:   Wzrastamy w przyszłość 
 
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka 4 
 
Koszt szacunkowy:  251 900,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji świetlicy i biblioteki szkolnej 
(przeprowadzenie prac remontowych, zakup urządzeń multimedialnych tj.: zestaw 
komputerowy wraz z oprogramowaniem (5 szt.), laptop (2 szt.), tablica multimedialna  
(2 szt.), rzutnik (2 szt.), zestaw głośników (2 szt.) oraz zakup mebli i książek. Pracownie 
dostępne będą dla mieszkańców: raz w tygodniu w godzinach popołudniowych; w ostatnim 
tygodniu sierpnia; raz na kwartał prowadzony będzie wolny nabór na zajęcia warsztatowe 
dot. korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz zajęć promujących 
czytelnictwo. 
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Lokalizacja: Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka 4 
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Autor:  Halina Cieślicka 
 

Tytuł:   Chodnik w miejscu wydeptanej w trawie ścieżki przy 
ulicy Morcinka 
 
Lokalizacja: Ścieżka prowadząca od parkingu przy ul. Morcinka 16 do placu zabaw, siłowni 
przy ul. Tysiąclecia 6 
 
Koszt szacunkowy:  9 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki (podbudowa z 
kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – ok. 30 m2). 
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    Lokalizacja: Ścieżka prowadząca od parkingu przy ul. Morcinka 16 do placu zabaw, siłowni 
przy ul. Tysiąclecia 6 
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Autor:  Damian Rasała, Grzegorz Guziński 
 

Tytuł:   Miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla 
Morcinka 
 
Lokalizacja: Teren za blokami ul. Morcinka 8 oraz przy blokach ul. Morcinka 1,3,5,7,9 
 
Koszt szacunkowy:  307 769,25 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych (w tym miejsca dla osób 
niepełnosprawnych) z nawierzchni rozbieralnej. Ilość miejsc postojowych zostanie 
określona projektem wykonawczym. 
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    Lokalizacja: Teren za blokami ul. Morcinka 8 oraz przy blokach ul. Morcinka 1,3,5,7,9 

 
* Proponowana przez autorów lokalizacja miejsc postojowych 
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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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