
 
 

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

 413 652,45 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.  Ryszard Harańczyk Miejsca parkingowe przy ul. Długiej 268 250,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu  

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wykonanie parkingu i drogi dojazdowej o powierzchni ok. 775 m
2 .  

W kosztach 

ujęto wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę, odwodnienie parkingu i drogi, wykonanie parkingu i drogi dojazdowej z kostki betonowej. 

Lokalizacja: teren za blokami przy ul. Leśnej 5 (obok garaży) 

 

 

2.  Ryszard Harańczyk 
Rozbudowa monitoringu wizyjnego 

na osiedlu Sikorskiego 
50 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego poprzez montaż kamery na placu 

pomiędzy blokami  przy ulicy Piłsudskiego 30,34,36. W kosztach projektu ujęto sporządzenie 

projektu budowlanego, roboty ziemne, roboty instalacyjne, zakup kamery, monitora, 

oprogramowania i licencji.  

Lokalizacja: Os. Manhattan – plac asfaltowy pomiędzy blokami nr 30,34,36 

 

 

3.  Ryszard Harańczyk Siłownia pod chmurką przy ul. Leśnej 90 000,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej: montaż ośmiu podwójnych urządzeń sportowych 

wraz z podbudową z kostki betonowej, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze 

betonowe), nasadzenie drzewek ozdobnych.  

Lokalizacja: plac wewnętrzny osiedla pomiędzy blokami ul. Leśną i ul. Długą 3 

 

 

4.  Ryszard Harańczyk 
Wyposażenie osiedla w stojaki 

rowerowe 
4 500,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż stojaków rowerowych.  
Lokalizacja: teren przy Zespole Szkół nr 2 oraz na skwerze (przy planowanej lokalizacji siłowni) 

 
 

5.  
Anna Morawska, 
Sylwia Grudniak 

Zielony skwerek na Leśnej 137 800,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  
Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w karuzelę okrągłą i huśtawkę podwójną, 
montaż dwóch stojaków rowerowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) pod nowo 
zabudowanymi urządzeniami zabawowymi, nasadzenie roślinności ozdobnej (drzewka i krzewy), 
montaż elementów małej architektury (ławki i betonowe kosze na odpady), montaż latarni 
parkowych, wymianę nawierzchni istniejących chodników na kostkę betową (ok. 150 m

2
).  

 
Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami ul. Leśna 5 i Długa 7 
 

 



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

 

6.  Grzegorz Przewieźlik Sportowa wyprawka 55 485,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt dotyczy zakupu sprzętu sportowego: m.in. piłki do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki 

nożnej, sprzęt do pływania, badmintona, zestaw do Unihokeja. Ze sprzętu korzystać będzie 

społeczność szkolna oraz mieszkańcy korzystający z zaplecza sportowego przy Zespole Szkół nr 2. 

 Lokalizacja Zespół Szkół nr 2  Al. J. Piłsudskiego 24, boisko wielofunkcyjne „Orlik” 

 

 

7.  Andrzej Skubera Aktywny Manhattan 95 500,00 zł 
Proszę przyznać 

liczbę punktów 

dla tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt dotyczy doposażenie filii biblioteki poprzez: zakup książek i audiobooków , gier i zabawek 
edukacyjnych dla dzieci, sprzętu elektronicznego (m.in. rzutnik, ekran, uchwyt na projektor, aparat 
fotograficzny) wyposażenia (wieszaki mobilne, regały na audiobooki), organizację spotkań 
autorskich, warsztatów i projektów edukacyjnych. 
 Lokalizacja Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
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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