
 
 

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

 465 723,30 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.  Mieczysław Borzęcki 
Budowa ogólnodostępnej siłowni  

na Oś. Struga 
74 500,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu  

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż sześciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem 

podbudowy z kostki betonowej oraz elementów małej architektury (ławki, kosze). 

Lokalizacja: teren przy placu zabaw na ul. Struga 

 

 

2.  Barbara Gołda 
Aktywny wypoczynek dla całej 

rodziny 
75 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej: montaż sześciu podwójnych urządzeń sportowych 

wraz z podbudową z kostki betonowej pod urządzeniami, elementów małej architektury (ławki, 

kosze na odpady). W kosztach ujęto uporządkowanie terenu (zerwanie nawierzchni asfaltowej), 

wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu 

 Lokalizacja: Teren pomiędzy budynkami przy ul. 3 Maja 17 a, 21 b oraz Al. T. Kościuszki 40 a 

 

 

3.  Anna Kardasz 
Bezpieczeństwo, ład, kształtowania 

społeczeństwa obywatelskiego 
55 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada utwardzenie parkingu płytami typu „Jomb” (ok.125 m
2
) oraz montaż lamp 

oświetleniowych (3 szt.) 

Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy Al. T .Kościuszki 40 A oraz Al. Tadeusza Kościuszki 42 

 

 

4.  Beata Łabęcka 
Nasza, lepsza biblioteka – 

dofinansowanie Biblioteki Głównej 
MBP w Dąbrowie Górniczej 

70 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada doposażenie Biblioteki Głównej MBP poprzez zakup książek.  
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna Al. Tadeusza Kościuszki 25 
 

 
 

5.  
 

Agnieszka Matusik 
 

Plac zabaw „Marzenie dziecka” 

 

134 600,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  
Projekt zakłada budowę placu zabaw: zestaw sprawnościowy, karuzela, dwie huśtawki podwójne, 
zestaw gimnastyczny, urządzenie linearne, zjeżdżalnia, trzy kiwaki sprężynowe, piaskownica; 
montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady), nawierzchni bezpiecznej pod 
urządzeniami zabawowymi oraz ułożenie trawy z rolki na pozostałej powierzchni placu zabaw. 
W kosztach projektu ujęto uporządkowanie terenu (zerwanie nawierzchni asfaltowej), ogrodzenie 
placu zabaw oraz wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu. 
 
Lokalizacja: teren przy budynku Al. Tadeusza Kościuszki 60 
 

 



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

 

6.  Stanisław Nogaj Miejsca postojowe ul. Kościuszki 180 000,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  
Projekt zakłada modernizację miejsc postojowych poprzez wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej (proponowana powierzchnia 675 m

2
). 

Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy Al. T. Kościuszki 37 i 39 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
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 
 

 

*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: 
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