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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:  Mirosław Łaszczyca 
 

Tytuł:   Remont sali tanecznej 
 
Lokalizacja:  Sala taneczna przy OSP Trzebiesławice, ul. Modrzewiowa 47 
 
Koszt szacunkowy:  50 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada remont powierzchni zewnętrznego kręgu tanecznego (nawierzchnia 
betonowa) wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Projekt zlokalizowany jest  
na terenie OSP Trzebiesławice 

 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Piotr Korusiewicz 
 

Tytuł:   Zadaszenie sceny 
 
Lokalizacja: Sala taneczna przy OSP Trzebiesławice, ul. Modrzewiowa 47  
 
Koszt szacunkowy: 21 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada zadaszenie sceny przy sali tanecznej. Zadaszenie będzie ustawione  
na słupach betonowych, które będzie ułożone na konstrukcji stalowej pokrytej tworzywem 
poliwęglanowym. Projekt zlokalizowany jest na terenie OSP Trzebiesławice  

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Ewa Kmiecik-Kawecka 
 

Tytuł: Budowa parkingu i chodnika do szkoły od strony szatni  
 
Lokalizacja: Plac szkolny oraz wejście do Szkoły Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 24  
 
Koszt szacunkowy: 64 790,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie 60 m² chodnika do szkoły od strony szatni z kostki 
brukowej, budowę 12 miejsc parkingowych oraz przygotowanie dokumentacji technicznej . 
Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 

 
 Projekt częściowo możliwy do realizacji: – do uzgodnienia: 
              - projekt możliwy do realizacji do kwoty przyznanej dla dzielnicy 
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Autor:  Marian Hora 
 

Tytuł:   Skwer rekreacji ruchowej dla seniorów 
 
Lokalizacja:  Plac przy korcie tenisowym i powstającym placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 24  
 
Koszt szacunkowy: 52 950,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada montaż sześciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz  
z wykonaniem podłoża z kostki brukowej. Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 35  

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Karolina Tkaczyk 
 

Tytuł:  Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu 
(Pierwotny tytuł - Budowa skweru przy ul. Modrzewiowej oraz 
wydzielenie miejsca pod parking) 
 
Lokalizacja: Skwer na skrzyżowaniu ul. Uczniowskiej i Modrzewiowej  
 
Koszt szacunkowy: 30 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu na którym ma 
zostać zlokalizowana inwestycja. Przygotowanie tego planu jest niezbędne do 
przeprowadzenia całego zadania ze względu na zróżnicowanie terenu oraz jego uzbrojenie. 
Projekt będzie możliwy do realizacji po uzyskaniu zgody użytkownika gruntu tj. Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna Prawda 

 
 Projekt częściowo możliwy do realizacji: – do uzgodnienia: 
              - projekt nie może zostać zrealizowany  w zakresie wskazanym przez 
 Wnioskodawcę ze względu na konieczność przygotowania koncepcji 
 zagospodarowania terenu  
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Autor:  Tomasz Siudyka 
 

Tytuł:   Remont pomieszczeń budynku Stowarzyszenia    
 Sportowego 
 
Lokalizacja: Budynek naprzeciw budynku OSP Trzebiesławice, ul. Modrzewiowa 47  
 
Koszt szacunkowy:  20 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada remont pomieszczeń Stowarzyszenia Sportowego. W ramach kwoty 
przyznanej dla dzielnicy można pomalować pomieszczenia, wykonać tynki, położyć 
parapety, położyć płytki przy ścianie w sanitariacie oraz zamontować muszlę i umywalkę 

 
 
Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji: – do uzgodnienia: 
              -  projekt możliwy do realizacji w zakresie wskazanym powyżej – pozostałe 
 założenia projektu (wykonanie sufitów podwieszanych, remont schodów i tarasu, 
 wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, instalacja centralnego ogrzewania i 
 wentylacji) nie mogą zostać zrealizowane na tym etapie ze względu na jego 
 kompleksowy charakter i wysokie środki na jego realizację 
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Autor:  Marian Hora 
 

Tytuł: Skwer rekreacji ruchowej dla dorosłych 
 
Lokalizacja: Plac przy korcie tenisowym i powstającym placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 24  
 
Koszt szacunkowy:  52 950,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada montaż sześciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz  
z wykonaniem podłoża z kostki brukowej. Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 35  

 
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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