LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA
W DĄBROWSKIM BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM NA ROK 2016
DZIELNICA: ALEJE

Lp.

1.

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Szacunkowy koszt:

Edward Czaja

Zdrowie pod chmurką

144 000,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej: montaż dziesięciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z
wykonaniem podbudowy z kostki betonowej pod urządzeniami sportowymi; montaż elementów małej architektury
(ławki, kosz na odpady), montaż monitoringu wizyjnego na terenie placu rekreacyjnego oraz oświetlenia.
W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu.
Lokalizacja: teren Gimnazjum nr 4, ul. Wyspiańskiego 1

2.

Aleksandra
Gancarczyk-Witek

Modernizacja infrastruktury
parkingowej oraz remont chodnika
prowadzącego do klatek wejściowych

58 300,00 zł

Streszczenie projektu:
2
Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodnika – ok. 85 m (wymiana nawierzchni na kostkę brukową) oraz
2
utwardzenie terenu płytami typu „Jomb” (ok. 105 m ).
Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 22 i 23

3.

Artur Jureczko

Nowe estetyczne śmietniki na
ul. Krasińskiego 44-46-48

60 000,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada montaż dwóch zadaszonych i zamykanych wiat śmietnikowych na sześć stanowisk kontenerowych. W
kosztach projektu ujęto demontaż istniejących wiat śmietnikowych, wykonanie dokumentacji zagospodarowania
terenu, uporządkowanie terenu po inwestycji.
Lokalizacja: kontenery zlokalizowane pomiędzy blokami przy ul. Krasińskiego 44-49

4.

Michał Matyjasik

Plac rozrywki dla najmłodszych

170 000,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada budowę placu zabaw np. typu: zestaw zabawowy „Relaks”, huśtawka podwójna „bocianie gniazdo”,
karuzela „trzmiel”, urządzenie linarne „choinka”, piaskownica „malwa”, huśtawka sprężynowa „konik”, huśtawka
sprężynowa „Ryś A”, kiwak „bicykl”, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi tj. zestawem
rekreacyjnym, urządzeniem linarnym i huśtawkami, ułożenie trawy z rolki na pozostałej części placu zabaw. W kosztach
projektu ujęto koszty uporządkowania terenu (demontaż istniejących urządzeń zabawowych, betonowej piaskownicy,
asfaltowych alejek), wykonanie metalowego panelowego ogrodzenia placu zabaw, wykonanie dokumentacji
zagospodarowania terenu.
Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 34 i 36

Lp.

5.

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Szacunkowy koszt:

Renata Mazur

Poprawa wizerunku osiedla Mickiewicza

350 000,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt dotyczy modernizacji terenu poprzez wykonanie remontu chodnika wraz
z dojściami do budynku przy ul. Mickiewicza 15, remont ciągów pieszych zlokalizowanych pomiędzy budynkami przy
ul. Mickiewicza 15 a 17 wraz z placami, wymianę płyt na wysokości budynku przy ul. Mickiewicza 14; utwardzenie
terenu płytami ażurowymi pod miejsca postojowe,; montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady),
nasadzenie żywopłotu (ok.220 mb), montaż zadaszonych wiat śmietnikowych na sześć stanowisk kontenerowych (5
szt.).
Lokalizacja: teren w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 17,15,14,18,19,16,12,13,8,9,10

6.

Krzysztof Mucha

Nowa ulica Słowackiego

150 000,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada remont drogi osiedlowej (rozbiórka istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy z asfaltobetonu),
utwardzenie terenu płytami jomb pod miejsca postojowe, remont nawierzchni chodnika oraz wymianę opraw
oświetleniowych na ledowe (5 szt.).
Lokalizacja: ul. Słowackiego – rejon budynków Słowackiego 1,2,3,4 oraz Mickiewicza 26,27,29

7.

Rafał Piasecki

Rewitalizacja terenu wokół skwerów na
os. Mickiewicza

216 500,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu kostką brukową (ok. 450
2
m );montaż metalowych zadaszonych i zamykanych wiat śmietnikowych na 4-6 stanowisk kontenerowych wraz z
wykonaniem podbudowy z kostki brukowej( 3 szt.), nasadzenie roślinności ozdobnej tj. 65 mb żywopłotu oraz drzewek
niskopiennych, montaż ławek. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu.
Lokalizacja: ul. Mickiewicza – teren pomiędzy blokami nr 17,18,19,20,21
ul. Mickiewicza – teren pomiędzy blokami nr 12,16,17,15,19

8.

Agnieszka SarnickaMikos

Utwardzenie gruntu pomiędzy garażami

100 000,00 zł

Streszczenie projektu:
2
Projekt dotyczy utwardzenia terenu poprzez ułożenie płyt typu „Jomb” (powierzchnia ok. 500 m ).
Lokalizacja: teren pomiędzy garażami przy ul. Przemysłowej

9.

Ireneusz WitasTryjański

Bliżej siebie – senior i junior w świecie
multimediów i gier logicznych

220 530,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada modernizację i rozbudowę pracowni multimedialnej oraz zakup gier logiczno-edukacyjnych. W ramach
projektu zakupiony zostanie: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem , urządzenie wielofunkcyjne, tablica
interaktywna, rzutnik multimedialny; przeprowadzony zostanie remont sali wraz zakupem wyposażenia (stoliki, rolety).
Pracownia dostępna będzie w godzinach popołudniowych dla społeczności lokalnej zgodnie z deklaracją dyrektora
szkoły.
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Krasińskiego 34
Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,
ul. Graniczna 21, Tel. 32 295-67-41, 32 295-96-38, mail: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl

