
 
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA  

PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 
FORUM MIESZKAŃCÓW 

Zielona-Korzeniec 
 dzielnica nr 8 

 
Kwota dla dzielnicy: 141 060,08 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 8 

Liczba projektów pod głosowanie: 7  
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Podsumowanie weryfikacji i opiniowania 
wniosków 

250 złożonych wniosków 
 

•125 wniosków zostało zakwalifikowanych jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 
•40 wniosków zostało uznanych jako niemożliwe do 
wykonania w zaproponowanym kształcie 
 
•83 wnioski będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia 
albo modyfikacji 
 
•2 wnioski odpadły na etapie weryfikacji formalnej 
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Siłownie zewnętrzne  
(14 projektów)  

6 % 

 
Place zabaw 

(40 projektów)  

16 % Skateparki 
(2 projekty)  

1 % 

 
Koncepcje 

zagospodarowania 
terenu  

(20 projektów) 

8 % 

Inne 
(56 projektów) 

 23 % 

Budowa, remont boisk  
(15 projektów) 

6 % 

Montaż monitoringu 
(3 projekty)  

2 % 

Budowa parkingów 
(23 projekty) 

 10 % 

 
 

Remonty chodników, 
schodów, nawierzchni 

jezdni  
(59 projektów) 

24 % 

 

Skwerki 
(8 projektów)  

4% 

Montaż oświetlenia 
(8 projektów) 

 4 % 
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Autor:  Alicja Biegańska, Paulina Łach-Mnich 
 

Tytuł:   Plac zabaw pod szkolnym dębem  
 
Lokalizacja:  Teren obok boiska sportowego Zespołu Szkół nr 1 
 
Koszt szacunkowy: 141 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada montaż zestawu zabawowego, 2 huśtawek, wirującej miski, 2 ławek, 
kosza na odpady oraz tablicy informacyjnej. Plac ten położony będzie na tzw. bezpiecznej 
nawierzchni piaskowej. Dodatkowo planuje się jego ogrodzenie oraz montaż piłkochwytów, 
celem zmniejszenia kolizji z pobliskim boiskiem do piłki nożnej. Projekt zlokalizowany jest 
na terenie ZS nr 1  
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Lokalizacja:  Teren obok boiska sportowego Zespołu Szkół nr 1 
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Autor:  Alicja Biegańska 
 

Tytuł:   Pomoce dydaktyczne dla szkoły – nauka nie musi być 
 nudna – Tablica multimedialna 
 
Lokalizacja:  Zespół Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56 
 
Koszt szacunkowy: 27 500,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie Zespołu Szkół nr 1 w dwa zestawy multimedialne. Każdy 
z zestawów składał się będzie z tablicy interaktywnej, rzutnika krótkoogniskowego, 
komputera przenośnego, oprogramowania, głośników. Projekt realizowany będzie w ZS  
nr 1, a Dyrektor zobowiązał się, że w przypadku wyboru tego projektu prowadzone będą 
dodatkowe zajęcia w godzinach popołudniowych 
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Lokalizacja:  Zespół Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56 
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Autor:  Daniel Beszterda  
 

Tytuł:   Budowa Nurkowiska 
 
Lokalizacja:  Brzeg zbiornika Pogoria III  
 
Koszt szacunkowy: 58 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada budowę pływającego pomostu o długości ok. 5m wraz z trapem 
wejściowym, montaż 4 koszy na śmieci, 4 ławek oraz ekologicznej lampy oświetlającej 
teren. Projekt zlokalizowany jest na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
który udzielił wstępnej zgody. Projekt będzie możliwy po przeprowadzeniu uzgodnień  
m. in. z ichtiologiem, kołami wędkarskimi oraz innymi podobnymi podmiotami  
zajmującymi się ichtiofauną zbiornika 
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Lokalizacja:  Brzeg zbiornika Pogoria III  
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Autor:  Daniel Beszterda  
 

Tytuł:   Doświetlenie ulicy Letniej 
 
Lokalizacja:  Ulica Letnia  
 
Koszt szacunkowy: 32 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada montaż  4 słupów oświetleniowych z oprawami, okablowaniem  
i przyłączeniami celem poprawy bezpieczeństwa na ulicy Letniej. W ramach projektu 
przygotowana zostanie dokumentacja techniczna i przeprowadzone zostaną uzgodnienia 
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Lokalizacja:  Ulica Letnia  
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Autor:  Daniel Beszterda  
 

Tytuł:   Modernizacja przystanku autobusowego przy  
 ul. Letniej 
 
Lokalizacja:  Ulica Letnia  
 
Koszt szacunkowy: 28 700,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada modernizację istniejącego przystanku autobusowego znajdującego 
się na ul. Letniej.  W ramach projektu planuje się budowę zatoki autobusowej oraz montaż 
wiaty  
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Lokalizacja:  Ulica Letnia  
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Autor:  Beata Bałdys 
 

Tytuł:   Budowa drogi dojazdowej na ul. Letniej 
 
Lokalizacja:  Ulica Letnia   
 
Koszt szacunkowy: 57 600,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada utwardzenie drogi koniecznej tłuczniem z klińcem wraz z 
wykorytowaniem. Droga będzie wytyczona geodezyjnie w oparciu o uzgodnienie zjazdu  
z drogi publicznej. Planowana powierzchnia do wykonania ok. 640 m² 
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Lokalizacja:  Ulica Letnia  
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Autor:  Paulina Łach-Mnich 
 

Tytuł:   Pomoc dla młodych Dąbrowian 
 
Lokalizacja:  Dzielnica Zielona-Korzeniec 
 
Koszt szacunkowy: 30 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada zlecenie w formie konkursu prowadzenia działań animacyjnych, 
kulturalnych, dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy. 
Konkurs zostanie poprzedzony konsultacjami w celu zainteresowania organizacji 
pozarządowych oraz wypracowania najbardziej korzystnego kształtu projektu. Realizację 
zadania planuje się na okres wakacyjny w ramach „Akcji Lato”  
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Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

ul. Graniczna 21, 

tel. 32 295 67 41, 32 295 96 38 
 

twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl 
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