
 

Karta do głosowania dla Dzielnicy: ŁOSIEŃ 
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2016 r. 

115 275,45 zł 
Proszę przyznać liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych projektów. 

Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pan/Pani 10 punktami.  

Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: 

 

1.  Władysław Guzik Składany zestaw ogrodowy 5 400,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu  

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada zakup 12 zestawów ogrodowych tj. stół z dwoma ławkami. Projekt zlokalizowany  
na terenie OSP Łosień 
Lokalizacja: 
Budynek OSP Łosień, ul. Gołonoska 33 

 

 

2.  Elżbieta Mikołajczyk Doposażenie Świetlicy 9 000,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Łośniu w stoły mobilne składane (6 sztuk), stół 
do gry w tenisa stołowego oraz ekran ręcznie rozwijany ze statywem 
Lokalizacja: 
Świetlica Środowiskowa, ul. Przedziałowa 1 

 

 

3.  Paulina Mistela 
Wyposażenie pracowni szkolnej do zajęć 

 językowych 
36 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada doposażenie placówki w cyfrową pracownię językową. W ramach projektu planuje się 
wyposażyć pracownię językową w słuchawki z mikrofonami, centralną jednostkę systemu, monitor 
dotykowy LED 17’’, tablet 10’’, router WI-FI, wzmacniacz dźwięku, głośniki, okablowanie, 
oprogramowanie oraz meble. W ramach projektu planuje się prowadzenie naukę języków obcych, które 
realizowane będą przez nauczycieli w ramach wolontariatu. 
Lokalizacja: 
Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23 

 

 

4.  Rafał Pawluś 
Dla bezpieczeństwa projekt niewielki - 

podjazd dla wózków z miejscem dla ERki 
32 100,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wybrukowanie kostką brukową podjazdu pod ośrodkiem zdrowia w Łośniu. W ramach 
projektu przewiduje wymianę ok. 120 m² powierzchni. 
Lokalizacja: 
Teren przy budynku zlokalizowanym przy ul. Przedziałowej 1 

 

 

5.  Tamara Porębska 

Poprawa jakości życia mieszkańców 
ulicy Ząbkowickiej poprzez 

zamontowanie nowych LED-owych 
źródeł oświetlenia ulicy 

60 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada zakup oraz montaż nowych opraw oświetleniowych LED na ul. Ząbkowickiej. W ramach 
projektu planuje się zakup 30 sztuk opraw LED 
Lokalizacja: 
Ulica Ząbkowicka 

 



Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: 

 

6.  Iwona Szylkiewicz 
Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny 

Szkoły  Podstawowej nr 26 w Dąbrowie 
Górniczej 

19 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada budowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie SP 26 przy ul. Gołonoskiej. W ramach 
projektu planuje się montaż ok. 8 kamer wraz z całą infrastrukturą techniczną tj. uchwyty, kable itp.) 
Lokalizacja: 
Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23 

 

 

7.  Dobrosława Tomzik 
Zakup książek i doposażenie Filii nr 13 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Dąbrowie Górniczej - Łośniu 

13 500,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada doposażenie Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łośniu w dodatkowe pozycje książkowe 
oraz doposażenie kącika dla dzieci w mebelki i gry w tym materiały do pracy i zabaw z dziećmi oraz 
zabawki edukacyjne 
Lokalizacja: 
Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Pocztowa 3 

 

 

*Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem(-am) 16 lat, zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem, a dane, które 

zawarłem(-am) w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadomy(-a) odpowiedzialności wynikającej  

z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

** Na podstawie art.7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1182 

z póżn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w celu  

opracowania wyników głosowania w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, czyli 

Budżetu Partycypacyjnego. 

*** Administratorem danych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, ul.Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Dane 

osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji konsultacji wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, czyli Budżetu 

Partycypacyjnego na 2016 rok i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu 

do treści zawartych danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w głosowaniu. 

 

 

Imię i nazwisko głosującego: 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ 

DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Adres zamieszkania: 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ 

 DRUKOWANYMI LITERAMI) 

PESEL: 

 

Podpis: 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 


