
 
 

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

425 959,05 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.  
Włodzimierz 

Antos 
Nasze małe podwórko 185 000,00 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu  

Streszczenie projektu: 

  Projekt zakłada modernizację terenu w rejonie budynków przy ul. Starej 13,15,17 poprzez 

wymianę istniejącej nawierzchni chodnika , wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu 

płytami ażurowymi, wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej, montaż 

zadaszonej wiaty śmietnikowej, nasadzenie żywopłotu oraz wymianę trzech ławek. 

Lokalizacja: teren w rejonie budynków przy ul. Starej 13,15,17 

 

 

 

2.  Tomasz 
Czowalla, Piotr 

Chałuda 

Remont chodników i poszerzenie 
dróg osiedlowych w obrębie ulic 
Górników Redenu, Skibińskiego, 

Augustynika, Cieplaka oraz budowa 
placu zabaw przy szkole 

425 959,05 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika łączącego drogę wewnętrzną 

przy budynku ul. Skibińskiego 4A z głównym ciągiem ul. Skibińskiego, chodnika na wysokości 

placu zabaw zlokalizowanego po stronie budynku przy ul. Skibińskiego 6, chodników pomiędzy 

budynkami ul. Skibińskiego 4 i 4a, chodnika na wysokości budynku przy ul. Skibińskiego 2, 

remont nawierzchni drogi wewnętrznej (wraz z poszerzeniem) zlokalizowanej po stronie 

północnej budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 A; montaż dwóch zadaszonych wiat 

śmietnikowych w obrębie ulic Augustynika i Cieplaka oraz Górników Redenu i Królowej 

Jadwigi; budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z wykonaniem 

nawierzchni bezpiecznej oraz uzupełnieniem piłkochwytu od strony boiska sportowego. 

Lokalizacja: teren w rejonie ulic: Górników Redenu, Skibińskiego, Cieplaka, Augustynika 

 

 

 

 

3.  
Marcin 

Domański 
Budowa chodnika na ulicy  

Wojska Polskiego 
62 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wykonanie chodnika (nawierzchnia z kostki brukowej) na długości ok. 110 m. 

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego (odcinek prowadzący do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi) 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 

4.  Jan Gertner 
Modernizacja terenu w rejonie 

Pomnika Pamięci 10 Powieszonych 
z Huty Bankowej 

160 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika oraz schodów terenowych zlokalizowanych 
równolegle do budynku przy ul. Augustynika 9 (ok. 350 m

2
) wraz z nasadzeniem zieleni niskiej 

oraz wykonaniem nowych schodów.  
Lokalizacja:  teren przy pomniku w rejonie budynków przy ul. Augustynika 9,11 
 

 

 

 

 

5.  

Jan Sabatura 
Remont ciągów komunikacji pieszej 

oraz wykonanie placu zabaw  
w rejonie ul. Reymonta i Kopernika 

400 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika od ul. Królowej Jadwigi 
wzdłuż budynków przy  
ul. Reymonta 14,16 do skrzyżowania z ul. Augustynika oraz od pawilonów handlowych wzdłuż 
parkingu do budynku Reymonta 1 wraz z chodnikiem prowadzącym pomiędzy budynkami 
Kopernika 42 a, 42 c; budowę placu zabaw: montaż zestawu zabawowego „Julek A’, huśtawki 
podwójnej „Kasia 2:, huśtawka „bocianie gniazdo”, piaskownica „malwa”, trzy kiwaki 
sprężynowe, urządzenie ruchowe „Żółw wersja II, karuzela krzyżowa „Jaś”, wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi, wykonanie ogrodzenia placu zabaw  
Lokalizacja:  ul. Reymonta 14,16, teren w rejonie bloków przy ul. Kopernika 42 a, 42 c, skwer 
pomiędzy ul. Reymonta i ul. Kopernika 

 

 

 

 

6.  

Danuta 
Wojciechowska 

Spotkajmy się w Bibliotece 90 000,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada doposażenie Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez zakup m.in. 
książek, komputerów, oprogramowania, drukarki, telewizora, sprzętu biurowego, 
multimediów i materiałów edukacyjnych dla dzieci; organizację warsztatów i projektów 
edukacyjnych.  
Lokalizacja: Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 

mailto: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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