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           PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 
EDYCJE I-III 
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Liczba zgłosoznych projektów Liczba projektów, które trafiły 
na kartę do głosowania 

Projekty zakwalifikowane do 
realizacji 

I edycja DBP II edycja DBP III edycja DBP 
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Liczba opiniowanych 
projektów 

spełnia kryterium częsciowo spełnia nie spełnia do uzupełnienia i 
ponownej 
weryfikacji 

Projekty obligatoryjnie opiniowane przez  
Radę Działalności Pożytku Publicznego  

Miasta Dąbrowa Górnicza 

OPINIOWANIE PROJEKTÓW POD KĄTEM  
SPEŁNIENIA KRYTERIUM OGÓLNODOSTĘPNOŚCI 
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Liczba opiniowanych 
projektów 

spełnia kryterium 
ogólnodostępności 

częsciowo spełnia 
kryterium 

ogólnodostępności 

nie spełnia 

Projekty skierowane do opiniowania przez Radę 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa 

Górnicza na wniosek wydziału merytorycznego 
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Projekty realizowane w ramach  
Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego  

Edycja III 
 Nasza, lepsza biblioteka - dofinansowanie Biblioteki Głównej MBP w Dąbrowie Górniczej - 
Plac zabaw "Marzenie dziecka"  
Aktywny wypoczynek dla całej  rodziny – 
Bezpieczeństwo, ład, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego 
Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej na oś. Struga   

Edycja II 
Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej Biblioteki Głównej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Dąbrowie Górniczej  
Więcej zieleni w Centrum – zagospodarowanie zielenią terenu wokół wspólnoty Królowej Jadwigi 6 B w 
Dąbrowie Górniczej  
Remont chodników oraz wykonanie miejsc postojowych dla pojazdów wzdłuż drogi osiedlowej (pomiędzy 
ulicą 3 Maja a Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej)  
Modernizacja chodników Wspólnoty Mieszkaniowej Okrzei 7  

Edycja I 
Koncepcja przebudowy pasażu wzdłuż budynku przy ul. Kościuszki 19 wraz z robotami towarzyszącymi  
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Podsumowanie weryfikacji  
i opiniowania wniosków 

213 złożonych wniosków 
 

•110 wniosków zostało zakwalifikowanych jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 

• 41 wniosków będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia albo 
modyfikacji 
 
•61 wniosków zostało uznane jako niemożliwe do wykonania  
w zaproponowanym kształcie  
(niektóre zadania wykonane zostały lub planowane są do wykonania ze środków Gminy) 

 
 
 

 

www.twojadabrowa.pl 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 Kwota dla dzielnicy: 462 339,23 zł 

 

 

 Liczba złożonych projektów: 9 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 906 208,21 zł  
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Autor:  Wanda Bujnowska 
 

Tytuł:   Remont i wykonanie chodników oraz modernizacja nawierzchni jezdni w 
rejonie ulic: Sienkiewicza 17, Okrzei 7 oraz Okrzei 9 
 
Lokalizacja: teren w pobliżu bloków przy ul. Sienkiewicza 17, Okrzei 7, Okrzei 9 
 
Koszt szacunkowy:  160 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników (wymiana na 
kostkę brukową) oraz nawierzchni jezdni ( o łącznej powierzchni ok.900 m2). 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: teren w pobliżu bloków przy ul. Sienkiewicza 17, Okrzei 7, Okrzei 9 
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Lokalizacja: teren w pobliżu bloków przy ul. Sienkiewicza 17, Okrzei 7, Okrzei 9 

*Proponowany przez wnioskodawcę zakres projektu 
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Autor:  Małgorzata Szolc 
 
Tytuł:   Biblioteka dla Ciebie 
 
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna, Al. T. Kościuszki 25 
 
Koszt szacunkowy:  100 000,00 zł 
 
 
Opis:  Projekt zakłada zakup książek, audiobooków oraz organizację spotkań autorskich. 
  
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna, Al. T. Kościuszki 25 

 

*spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem 
–zdjęcie ze strony internetowej MBP 

* spotkanie z Olgą Bończyk – 
zdjęcie ze strony internetowej 
MBP 

http://twojadabrowa.pl/index.html
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Autor:  Klarysa Sosnowska 
 

Tytuł:   Pracownia multimedialna 
 
Lokalizacja: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 
 
Koszt szacunkowy: 144 208,21 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej biblioteki multimedialnej. W kosztach projektu 
ujęto zakup sprzętu multimedialnego (komputery, programy), wyposażenia (m.in. biurka, 
krzesła, tablice), artykułów papierniczych, plastycznych do prowadzenia warsztatów. W ramach 
projektu planuje się organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, wykładów i warsztatów z 
przedstawicielami organizacji pozarządowych, szkoleń z zakresu obsługi komputerów, 
warsztatów prowadzonych w ramach Klubu Wolontariusza. Pracownia dostępne będzie dla 
mieszkańców co najmniej dwa razy w tygodniu. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 
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Autor:   Bogumił Łaskawiec 
 

Tytuł:   Powiększenie parkingu przy ul. Paryskiej 
 
Lokalizacja: teren przy ul. Paryskiej 
 
Koszt szacunkowy:  - 
 
Opis:  Projekt zakłada powiększenie istniejącego parkingu o dodatkowe miejsca postojowe. 
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji – zagospodarowanie terenu zielonego pod dodatkowe 

miejsca parkingowe nie będzie zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego  dla terenów Centrum B miasta Dąbrowa Górnicza. 
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Lokalizacja: teren przy ul. Paryskiej 

•Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów CENTRUM „B” 
miasta Dąbrowy Górniczej” 
 

Uchwała Nr L/883/2001 Rady Miejskiej 
Dąbrowy Górniczej z dnia 19 grudnia 2001 r. 
w sprawie: uchwalenia "Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów CENTRUM B miasta Dąbrowy 
Górniczej" 
 

 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

 
 
 

 
 

Lokalizacja: teren przy ul. Paryskiej 
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Autor:   Marek Pezda 
 

Tytuł:   Nowe miejsca parkingowe Aleja Tadeusza Kościuszki 
 
Lokalizacja: teren na wysokości budynku przy ul. Kościuszki 31 
 
Koszt szacunkowy:  45 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada przebudowę pasa drogowego celem wyznaczenia miejsc 
parkingowych. Dokłada ilość miejsc zostanie wyznaczona projektem wykonawczym. 
 

Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji – wyznaczenie miejsc postojowych musi być zgodne  

z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 
r. poz. 124 z późn.zm.) 
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Lokalizacja: teren na wysokości budynku przy ul. Kościuszki 31 
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Autor:   Marek Pezda 
 
Tytuł:   Wydeptane uczęszczane, alejka przy kopalni ćwiczebnej Sztygarka 
 
Lokalizacja: teren w pobliżu bloków przy ul.3 go Maja 31,33 oraz ul. Kościuszki 56,60 
 
Koszt szacunkowy:  - zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę chodników w miejscach wydeptanych ścieżek, remont 
schodów, montaż elementów małej architektury, prace porządkowe terenu 
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji – nieruchomość objęta postępowaniem administracyjnym. 
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Lokalizacja: teren w pobliżu bloków przy ul.3 go Maja 31,33 oraz ul. Kościuszki 56,60 
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Autor: Marek Pezda  
 

Tytuł:   Modernizacja neonowego herbu miasta 
 
Lokalizacja: Herb Miasta usytuowany w Centrum 
 
Koszt szacunkowy:  -zł 
 
Opis:  Projekt zakłada usunięcie obecnego neonu z logo miasta oraz zakup nowoczesnego 
wyświetlacza kasetonowego. 
  

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji w zakresie wskazanym przez autora. Pomysł wykonania 

nowego logo można włączyć w ramach realizacji projektu „Fabryka pełna życia- rewitalizacja 

śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.  
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Lokalizacja: Herb Miasta usytuowany w Centrum  
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Autor:  Joanna Baran 
 
Tytuł: Nauka to nie wszystko ważne jest boisko 
 
Lokalizacja: boisko sportowe przy ul. Górniczej 1 (w pobliżu ul. Struga) 
 
Koszt szacunkowy:  462 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji istniejącego boiska tj. zerwanie 
nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni poliuretanowej – ok. 920 m2, piłkochwytów, 
montaż elementów małej architektury, budowę chodnika wzdłuż boiska. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: boisko sportowe przy ul. Górniczej 1 (w pobliżu ul. Struga) 
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Autor:  Magdalena Żmuda-Siwek 
 
Tytuł: Parking przy ulicy Sienkiewicza 7 dla 30 aut 
 
Lokalizacja: boisko sportowe przy ul. Sienkiewicza 7 
 
Koszt szacunkowy:  -zł 
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie miejsc parkingowych na terenie w miejscu istniejącego 
boiska betonowego. 
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji – zagospodarowanie terenu pod miejsca 
parkingowe nie będzie zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego  dla terenów Centrum B miasta Dąbrowa Górnicza.  
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Lokalizacja: boisko sportowe przy ul. Sienkiewicza 7 
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Lokalizacja: boisko sportowe przy ul. Sienkiewicza 7 

•Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
CENTRUM „B” miasta Dąbrowy 
Górniczej” 
 

Uchwała Nr L/883/2001 Rady 
Miejskiej Dąbrowy Górniczej z 
dnia 19 grudnia 2001 r. w 
sprawie: uchwalenia 
"Miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów 
CENTRUM B miasta Dąbrowy 
Górniczej" 
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Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

ul. Graniczna 21, 

tel. 32/295 96 38, 32/295 67 41  
 

asienkiewicz@dabrowa-gornicza.pl 

www.twojadabrowa.pl  
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