
 
 

Karta do głosowania dla Dzielnicy: ZIELONA-KORZENIEC-DZIEWIĄTY 
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2016 r. 

328 260,90 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.  Sylwia Chałuda 
Wymiana nawierzchni, nowe miejsca 

parkingowe, remont chodników 
285 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu  

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada budowę nowego chodnika (ok. 50 m²), utwardzenie terenu płytami ażurowymi typu 
Jomb (ok. 460 m²), wymianę nawierzchni chodników na kostkę brukową przy budynku 55 (ok. 60 m²), 
wymianę nawierzchni parkingu na kostkę brukową przy budynku 55 (ok. 400 m²) oraz budowę jednej 
altany śmietnikowej. Dodatkowo w ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna  
Lokalizacja: 
Teren przy ul. Limanowskiego 55 oraz 57 

 

 

2.  Sebastian Ciszek Bliżej na Łęknice 180 000,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada przebudowę odcinka łączącego ul. Północną z ul. Podłęknicką.  
W ramach projektu przewiduje się remont drogi o powierzchni ok. 650 m². W ramach zadania planuje się 
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z zabudową krawężnika 
Lokalizacja: 
Odcinek łączący ul. Północną z ul. Podłęknicką 

 

 

3.  Ewa Dybała Sportowa młodzież 150 000,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż dziesięciu podwójnych urządzeń sportowych do siłowni zewnętrznej, montaż 
małej architektury tj. trzech ławek betonowo-drewnianych oraz kosza betonowego. Dodatkowo projekt 
zakłada przeprowadzenie kompleksowego remontu fontanny oraz uporządkowanie terenu po inwestycji 
Lokalizacja: 
Teren przy Technicznych Zakładach Naukowych, ul. Graniczna 

 

 

4.  

Arkadiusz 
Wandasiewicz, 

Aleksandra Ciesielska, 
Alicja Biegańska,  
Daniel Beszterda   

Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich 327 372,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

1. Projekt zakłada wyrównanie i utwardzenie ok. 120 m² drogi dojazdowej płytami typu „Jomb”. 
Dodatkowo w ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna. 
2. Projekt zakłada modernizację placu przed głównym wejściem do przedszkola. W ramach projektu 
przewiduje się zmodernizować ok. 170 m² powierzchni (wykonanie powierzchni z kostki brukowej wraz z 
ułożeniem krawężnika).  
3. Projekt zakłada renowację drogi dojazdowej do obiektów rekreacyjnych przy Zespole Szkół nr 1. W 
ramach projektu przewiduje się zmodernizować ok. 540 m² powierzchni (wykonanie powierzchni z kostki 

 



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

brukowej wraz z ułożeniem krawężnika).  
4. Projekt zakłada montaż monitoringu na terenie placówek oświatowych tj. Zespołu Szkół nr 1 i 
Przedszkola nr 6 (montaż monitoringu wizyjnego wewnętrznego). Dodatkowo projekt obejmuje montaż 
oświetlenia (dwa słupy, cztery oprawy) oraz montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych wraz z 
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej wraz  
z instalacją drugiej furtki w ogrodzeniu placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 1.  
5. Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych w 
Parku Zielona.  
W ramach pikniku planuje się organizację miejsca  pikniku, wynajęcie oprawy muzycznej, wynajęcie 
opieki animatorskiej itp. 
Lokalizacja: 
1. Teren ul. Cupiała przy budynku 7 i 7C 
2. Teren przy Przedszkolu nr 6, ul. Robotnicza 33  
3. Teren przy Zespole Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56  
 4. Teren przed Przedszkolem nr 6 oraz teren Zespołu Szkół nr 1  
 5. Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona 

 

 

 
 

*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 


