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           PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 
EDYCJE I-III 

 

250 

195 

56 

236 

167 

70 

247 

164 

70 

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 
Place zabaw i mała wspólna przestrzeń - Stary Gołonóg 

 

Edycja II 
Plac codziennej rozrywki  
Przyjazne podwórko  
Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Krasickiego 3 od strony wejścia do klatek schodowych  
Bezpiecznie, godnie i wygodnie na ul. Wybickiego 4,6,8,10, Szenwalda 1,3; Kwiatkowskiego  

 

Edycja I 
Modernizacja terenu około blokowego na ulicy Tierieszkowej 2,3,4,5,6  
Modernizacja chodników w rejonie ulic 3-go Powstania Śląskiego 11 i 13 od strony wejść do klatek 
schodowych  
 Zadaszenie i ogrodzenie kontenerów na śmieci przy ul. Cedlera 
 Boisko do siatkówki w Gołonogu  
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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) 
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 Kwota dla dzielnicy: 321 648,57 zł 

 

 Liczba złożonych projektów: 4 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 1 079 798,00 zł  
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Autor:  Piotr Woźniak 
 

Tytuł:   Nasz Zakątek – siłownia zewnętrzna dla każdego 
 
Lokalizacja: teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 
 
Koszt szacunkowy:  321 648,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada zagospodarowanie terenu poprzez montaż 14 podwójnych urządzeń 
do ćwiczeń wraz z wykonaniem podbudowy, wykonanie urządzeń do ćwiczeń Street 
Workout na nawierzchni bezpiecznej, montaż urządzeń zabawowych, np. huśtawka  
wahadłowa typu Kasia 2, huśtawka wagowa motyl, piaskownica przykrywana,, dwa kiwaki 
(np. motocykl, konik, montaż trzech stolików do gry w szachy, stojaków na rowery, 
elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady, koszy na psie odchody). W projekcie 
ujęto wykonanie monitoringu, oświetlenia, remont furtki w ogrodzeniu szkolnym oraz 
wykonanie projektu technicznego. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 
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Lokalizacja: teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 

*przykładowe zdjęcie siłowni 

* Siłownia zewnętrzna wykonana w ramach DBP w 

dzielnicy Ząbkowice 
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Autor:  Dariusz Bartnik 
 
Tytuł:   Bezpiecznie i wygodnie na Starym Gołonogu 
 
Lokalizacja: teren pomiędzy budynkami przy Al. .Piłsudskiego 46, ul. Kasprzaka 8,  
ul. III Powstania Śląskiego 7 i 5  
 
Koszt szacunkowy:  318 550,00 zł 
 
 
Opis:  Projekt zakłada rewitalizację terenu poprzez  wykonanie remontu chodników 
(wymiana nawierzchni na kostkę brukową), wykonanie miejsc postojowych wraz z drogą 
dojazdową, urządzenie zieleni. Ilość miejsc postojowych zostanie określona projektem 
wykonawczym. W kosztach ujęto wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem 
pozwolenia. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: teren pomiędzy budynkami przy Al. .Piłsudskiego 46, ul. Kasprzaka 8,  

ul. III Powstania Śląskiego 7 i 5  
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Lokalizacja: teren pomiędzy budynkami przy Al. .Piłsudskiego 46, ul. Kasprzaka 8,  

ul. III Powstania Śląskiego 7 i 5  

*Proponowany przez wnioskodawcę 
zakres projektu 
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Autor:  Anna Gaweł, Jadwiga Michta 
 

Tytuł:   Monitoring osiedla Bema-Wybickiego-Kwiatkowskiego-Szenwalda 
 
Lokalizacja: teren w rejonie budynków przy ul. Bema, Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda 
 
Koszt szacunkowy: - 
 
Opis:  Projekt zakłada instalację monitoringu  (16 kamer) w obszarze osiedla Bema-
Wybickiego-Kwiatkowskiego-Szenwalda. 
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji – zgłoszony system monitoringu wizyjnego nie jest 
kompatybilny z systemem Straży Miejskiej.  
Istnieje możliwość rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Szacunkowa 
wartość zadania 140 000,00 zł. 
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Lokalizacja: teren w rejonie budynków przy ul. Bema, Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda 
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Autor:   Krzysztof Klimczak, Dominika Dubiel 

 
Tytuł:   Mała wspólna przestrzeń – Stary Gołonóg. Rekreacja- odpoczynek- sport-miejsca parkingowe 

 
Lokalizacja: teren w rejonie bloków przy ul. III Powstania Śląskiego 6, Al. Piłsudskiego 44, ul. Tysiąclecia 7, III Powstania Śląskiego 5, Al. 
Piłsudskiego 46, Tysiąclecia 5, ul. Prusa 4, ul. III Powstania Śląskiego 2, 4, ul. Tysiąclecia 1,3,5, ul. Dzieci Wrześni 8,6, ul. Kasprzaka 2,4 

 
Koszt szacunkowy:  439 600,00 

 
Opis:  Projekt zakłada zagospodarowanie dzielnicy poprzez: 
1. Wykonanie siłowni zewnętrznej – 8 podwójnych urządzeń (wraz z zerwaniem nawierzchni asfaltowej i 
uporządkowaniu terenu) 
2. Montaż ok. 40 mb piłkochwytu, dwóch koszy do koszykówki, dwóch bramek do gry w piłkę nożną, malowanie linii 
na boisku 
3.Wykonanie projektu technicznego, wylanie ok. 256 m2 nawierzchni poliuretanowej na istniejący asfalt wraz z 
wytyczeniem linii do gry w kosza, wykonanie o. 10 mb piłkochwytu, montaż słupków oddzielających połowę placu, 
dostawę i montaż stojaka na rowery, ławek ora kosza na odpady. 
4. Montaż dwóch wiat śmietnikowych na cztery stanowiska wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej. 
5. Montaż 10 ławek parkowych (w tym demontaż starych) 
6. Wykonanie klombu. 
7.Montaż 2 stołów do gry w szachy oraz kosza na odpady.  
8. Wyznaczenie miejsc parkingowych oraz remont nawierzchni. 

Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji – z uwagi na przekroczenie wartości środków 

przyznanych dla dzielnicy projekt można realizować w ograniczonym zakresie. 
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Lokalizacja: teren w rejonie bloków przy ul. III Powstania Śląskiego 6, Al. Piłsudskiego 44, ul. Tysiąclecia 7, III Powstania 

Śląskiego 5, Al. Piłsudskiego 46, Tysiąclecia 5, ul. Prusa 4, ul. III Powstania Śląskiego 2, 4, ul. Tysiąclecia 1,3,5, ul. Dzieci 

Wrześni 8,6, ul. Kasprzaka 2,4 
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Lokalizacja: teren w rejonie bloków przy ul. III Powstania Śląskiego 6, Al. Piłsudskiego 44, ul. Tysiąclecia 7, III Powstania 

Śląskiego 5, Al. Piłsudskiego 46, Tysiąclecia 5, ul. Prusa 4, ul. III Powstania Śląskiego 2, 4, ul. Tysiąclecia 1,3,5, ul. Dzieci 

Wrześni 8,6, ul. Kasprzaka 2,4 
 

*Propozycja realizacji projektu zgłoszona przez 
wnioskodawców 
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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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