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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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Autor:  Adam Klimczyk 
 

Tytuł: Budowa trybuny oraz montaż piłkochwytów na boisku 
 sportowym UKS „Przemsza” w Dąbrowie Górniczej 
 Okradzionowie 
 (Pierwotny tytuł: Budowa zadaszonej trybuny na boisku sportowym UKS „Przemsza” 

 w Dąbrowie Górniczej Okradzionowie)  
 
Lokalizacja:  Boisko sportowe UKS „Przemsza”  
 
Koszt szacunkowy: 56 660,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę trybuny, czyli przygotowanie fundamentów, montaż trybuny 
sportowej  trzyrzędowej (łącznie 90 miejsc), montaż piłkochwytów oraz przygotowanie 
dokumentacji technicznej. Projekt zlokalizowany jest na terenie UKS „Przemsza” 

 
 Projekt częściowo możliwy do realizacji: – do uzgodnienia: 
              -  zmniejszenie pierwotnego projektu o zadaszenie trybuny 
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Autor:  Jolanta Olaszewska 
 

Tytuł:   Rozwój Świetlicy Środowiskowej w Kuźniczce Nowej 
 wraz z udostępnieniem sieci internetowej dla dzieci, 
 młodzieży i pozostałych mieszkańców Kuźniczki Nowej 
 
Lokalizacja:  Świetlica Środowiskowa w Kuźniczce Nowej 
 
Koszt szacunkowy: 63 000,00 zł     
 
Opis:  Projekt zakłada remont pomieszczeń Świetlicy: wymiana instalacji elektrycznej, 
malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny podłogowej na płytki lub panele i naprawa 
pokrycia dachu. Dodatkowo Świetlica doposażona zostanie w 2 komputery wraz z łączem 
internetowym, 2 biurka, 3 regały, 20 stolików oraz 100 krzeseł tapicerowanych 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Jolanta Olaszewska 
 

Tytuł:   Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Świetlicy 
 Środowiskowej w Kuźniczce Nowej 
 
Lokalizacja:  Świetlica Środowiskowa w Kuźniczce Nowej  
 
Koszt szacunkowy: 8 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie metalowego ogrodzenia istniejącego placu zabaw. 

Projekt zlokalizowany jest na terenie OSP Kuźniczka Nowa  
 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji: – do uzgodnienia: 
              -  projekt został oszacowany bez montażu 2 punktów świetlnych (koszt ok.  
 16 000,00 zł) oraz piłkochwytów ze względu na fakt, że te już są tam 
 zamontowane 
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Autor:  Jacek Jurczyk  
 

Tytuł:   Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Rudach 
 działającej przy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie 
 Górniczej 
 
Lokalizacja:  Świetlica Środowiskowa w Rudach 
 
Koszt szacunkowy: 20 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie Świetlicy w 50 krzeseł tapicerowanych, 10 stołów, stół 
do tenisa stołowego, telewizor 42’’, a także w zestaw nagłaśniający, 2 mikrofony 
bezprzewodowe oraz statywy i kable 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Sławomir Witas 
 

Tytuł:   Wymiana ogrodzenia od frontu budynku Szkoły 
 Podstawowej nr 28 w Dąbrowie Górniczej 
 
Lokalizacja:  Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Górna 1 
 
Koszt szacunkowy: 25 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt polega na rozbiórce istniejącego ogrodzenia murowanego i wykonaniu 
nowego ogrodzenia z przęseł betonowych. Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 28 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Mateusz Krzysztański 
 

Tytuł:   Ruch na świeżym powietrzu 
 
Lokalizacja:  Działka naprzeciw budynku nr 28 przy ul. Ziołowej  
(pierwotna lokalizacja Działka obok budynku nr 34 oraz działka za budynkiem nr 30 na ul. Ziołowej) 
 
Koszt szacunkowy:  73 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt polega na montażu 6 podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej wraz  
z nawierzchnią z kostki, 3 ławek, 2 koszy betonowych oraz ogrodzenia z płyt betonowych  

 
Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji: – do uzgodnienia: 
              -  zmiana lokalizacji projektu (działka naprzeciw budynku nr 28 przy ul. Ziołowej)   
 oraz usunięcie bieżni z projektu 
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Autor:  Barbara Klimczyk 
 

Tytuł: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej  
 w Okradzionowie działającej przy Pałacu Kultury 
 Zagłębia w Dąbrowie Górniczej  
 
Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa w Okradzionowie 
 
Koszt szacunkowy:  18 600,00 zł    
 
Opis:  Projekt polega na doposażeniu Świetlicy w 50 krzeseł tapicerowanych, zestaw 
nagłaśniający, 2 mikrofony bezprzewodowe, keyboard Roland oraz Play Station z 
kontrolerem ruchu Move 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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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 

www.twojadabrowa.pl  
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