
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA  
PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 

FORUM MIESZKAŃCÓW 

Strzemieszyce Małe 
 dzielnica nr 20 

 
Kwota dla dzielnicy: 80 030,48 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 2 

 Liczba projektów pod głosowanie: 2  
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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:  Ewelina Szlęzak 
 

Tytuł:   Wspólnie dla dzielnicy – stworzenie miejsca 
 sportowo-rozrywkowo-kulturalnego  
 
Lokalizacja:  Teren przy boisku Ludowego Klubu Sportowego „Promień Strzemieszyce Małe” 
 
Koszt szacunkowy: 76 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie ogrodzenia betonowego od strony zabudowań na wys. 
150 cm wraz z bramą wjazdową. Dodatkowo planowany jest montaż placu zabaw ze 
zjeżdżalnią, huśtawką podwójną, ważką, kiwakiem na sprężynie, piaskownicą i 4 ławek,  
a to wszystko zostanie również ogrodzone. W ramach projektu planuje się również wykonać 
projekt betonowego kręgu tanecznego oraz sceny. Projekt zlokalizowany jest na terenie  
LKS „Promień Strzemieszyce Małe”  
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Lokalizacja:  Teren przy boisku Ludowego Klubu Sportowego 

„Promień Strzemieszyce Małe” 
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Autor:  Agnieszka Wójcik 
 

Tytuł:   I Ty możesz być aktywny  
 
Lokalizacja:  Teren przy Świetlicy Środowiskowej w Strzemieszycach Małych, ul. Główna 61 
 
Koszt szacunkowy: 68 300,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada montaż 5 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej, 10 ławek  
i 6 koszy na śmieci, a także betonowego stołu do ping-ponga, 2 stołów do gry w szachy  
i chińczyka, stołu do gry w piłkarzyki, stojaka na rowery oraz urządzenia do gry w kółko  
i krzyżyk  
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Lokalizacja:  Teren przy Świetlicy Środowiskowej  

w Strzemieszycach Małych, ul. Główna 61 
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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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