
 

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

422 476,05 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.  
Małgorzata Bargieł 

"Z BABCIĄ NA FEJSIE" - WPROWADŹ 
SWOICH DZIADKÓW W CYFROWY 

ŚWIAT zakup tabletów dla Gimnazjum 
nr 9 im. M. Składowskiej-Curie 

60 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu  

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada zakup 30 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem Windows. W ramach szkolnego 
wolontariatu przewiduje się także działania mające na celu zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu osób 
starszych. W ramach projektu planuje się zatem prowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych 
m.in. dla seniorów   
Lokalizacja: 
Gimnazjum nr 9, Aleja Zwycięstwa 44 
 

 

 

2.  
Piotr Bobrowski 

Remont chodników i drogi wraz z 
dojściami do  budynków na osiedlu przy 

ulicy Rapackiego: 8 ,10, 12,  14, 16 i 
Chemiczna: 1A, 1B, 3A, 3B, 3, 5, 7, 9 

315 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada remont chodników oraz drogi w rejonie ulic Rapackiego i Chemicznej. W ramach 
projektu przewiduje się zmodernizować powierzchnię ok. 1 500 m² (wykonanie powierzchni z kostki 
brukowej wraz z ułożeniem krawężnika) 
Lokalizacja: 
Teren przy ulicy Rapackiego: 8 ,10, 12, 14, 16 i Chemicznej: 1A, 1B, 3A, 3B, 3, 5, 7, 9 
 

 

 

3.  Łukasz Bujak 
Usunięcie z chodnika słupa  

(naprzeciwko Hallerczyków 17) 
24 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 3 słupów zlokalizowanych 
przy ul. Hallerczyków 17 
Lokalizacja: 
Słupy zlokalizowane jest naprzeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 17 
 

 

 

4.  Łukasz Bujak 
Usunięcie z chodnika słupa  

(naprzeciwko Hallerczyków 11) 
8 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa zlokalizowanego 
przy ul. Hallerczyków 11 
Lokalizacja: 
Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 11 
 

 



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

 

5.  Łukasz Bujak 
Usunięcie z chodnika słupa  

(naprzeciwko Hallerczyków 21) 
8 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa zlokalizowanego 
przy ul. Hallerczyków 21 
Lokalizacja: 
Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 21 
 
 

 

 

6.  Łukasz Bujak 
Usunięcie z chodnika słupa  

(naprzeciwko Hallerczyków 19) 
8 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa zlokalizowanego 
przy ul. Hallerczyków 19 
Lokalizacja: 
Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 19 
 
 

 

 

7.  Łukasz Bujak 
Usunięcie z chodnika słupa  
(naprzeciwko Chemicznej 2) 

8 000,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa zlokalizowanego 
przy ul. Chemicznej 2 
Lokalizacja: 
Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Chemicznej 2 
 
 

 

 

8.  Łukasz Bujak 
Usunięcie z chodnika słupa  

(ul. Rapackiego 30) 
8 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa zlokalizowanego  
przy ul. Rapackiego 30 
Lokalizacja: 
Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Rapackiego 30 
 
 

 

 

9.  Łukasz Bujak 
Usunięcie z chodnika słupa  

(ul. Oświecenia 8) 
8 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa zlokalizowanego  
przy ul. Oświecenia 8 
Lokalizacja: 
Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Oświecenia 8 
 
 

 



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

 

10.  Iwona Cichowlas 
Zakup zewnętrznej tablicy informacyjnej 

LED dla PKZ Domu Kultury Ząbkowice 
11 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada zakup zewnętrznej tablicy informacyjnej LED dla PKZ Domu Kultury Ząbkowice 
Lokalizacja: 
Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 
 

 

 

11.  
Andrzej Szmurło 

Remont drogi przy bloku 22,24  
- ul. A. Krajowej 

155 500,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada modernizację drogi przy bloku 22 i 24 przy ul. Armii Krajowej. W ramach projektu 
planuje się wymienić nawierzchnię na kostkę brukową o powierzchni ok. 510 m² wraz z podbudową  
z kruszywa. Projekt zakłada także przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie 
niezbędnych uzgodnień 
Lokalizacja: 
Teren przy ul. Armii Krajowej 22 i 24 
 

 

 

12.  Andrzej Szmurło 
Zagospodarowanie terenu przy budynku  

 Dom Kultury - Ząbkowice 
131 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż dwóch podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową z 
kostki brukowej, montaż metalowych urządzeń zabawowych tj. dwóch huśtawek podwójnych, 
zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, tablicy do rysowania oraz stołu do gry w ping ponga, wykonanie 
bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi, montaż grilla zewnętrznego, budowę 
drewnianej altany zewnętrznej wraz z montażem stołu i ławy wewnątrz, wykonanie ok. 20 m² alejki z 
kostki brukowej oraz nasadzenie roślinności ozdobnej. Projekt zlokalizowany na terenie Domu Kultury 
Ząbkowice 
Lokalizacja: 
Teren przy Domu Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 
 

 

 

13.  Beata Wajda-Gałązka 
Modernizacja infrastruktury i terenów 

zielonych 
208 600,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wykonanie skwerów rekreacyjnych na Osiedlu Robotniczym. W ramach projektu 
przewiduje się wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wymianę istniejącej (asfaltowej) 
nawierzchni chodników i placów na kostkę brukową (ok. 600m²), montaż elementów małej architektury 
tj. 6 szt. ławek betonowo-drewnianych oraz 6 szt. koszy betonowych oraz nasadzenie roślinności 
ozdobnej. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM Metalurg 
Lokalizacja: 
Plac w rejonie budynków nr 3A, 4A, 5A, 7A oraz 8A na Osiedlu Robotniczym 
 
 
 
 

 



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

 

14.  Paweł Woźniczka Rewitalizacja parku przy byłym kinie 264 750,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada pielęgnacje drzewostanu, wycinkę części drzew, demontaż betonowych płyt drogowych 
oraz płytek betonowych, wykonanie ok. 250 m² alejek parkowych z kostki brukowej, montaż 
elementów małej architektury tj. 10 szt. ławek betonowo-drewnianych, 3 ławostołów betonowo-
drewnianych, 4 koszy betonowych z wkładem metalowych oraz nasadzenie terenu roślinnością 
ozdobną. Dodatkowo przygotowana zostanie dokumentacja techniczna 
Lokalizacja: 
Teren przy byłym kinie „Uciecha” 
 

 

 

15.  Monika Wróbel 
Oświetlenie Świąteczne na ulicy 

Związku Orła Białego 
9 800,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada zakup oraz montaż iluminacji świątecznych na ul. Związku Orła Białego. W ramach 
projektu planuje się zakup i montaż siedmiu sztuk iluminacji 
Lokalizacja: 
Ulica Związku Orła Białego 
 

 

 

 

*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 

 


