
 

 
 
 

Karta do głosowania dla Dzielnicy: KASPRZAK 
KWOTA DLA DZIELNICY W BUDŻECIE NA 2014 r. 

326 252,16 zł 
Proszę przyznać liczbę od 0 do 10 punktów dla wybranych projektów. 

Proszę pamiętać, iż łącznie dysponuje Pan/Pani 10 punktami.  

Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: 

 

1.  
 

Krzysztof Hrabia 

 
Miejsca postojowe dla mieszkańców Miasta 

Dąbrowa Górnicza Kasprzaka 38 

 
 

272 000,00 zł 
 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu  

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wyznaczenie 55 miejsc parkingowych wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej, 

a także wykonanie zjazdu z drogi głównej z dojazdem do tych miejsc. Projekt zlokalizowany jest na 

terenie SM Podlesie, SM Lokator oraz Gaz Kom-u 

Lokalizacja: Teren przy blokach na ul. Kasprzaka 28, 30,38 

 

 

2.  
Ewa Łopatowska 

 
Remont chodnika  

 
176 250,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wykonanie ok. 750 m² chodnika o nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej na 
podbudowie piaskowo-cementowej wraz z regulacją krawężnika. Projekt zlokalizowany jest na terenie 
Arcelor Mittal i będzie możliwy po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej 
Lokalizacja: Droga dojazdowa do budynków Tysiąclecia 35 i 37 

 

 

3.  
 

Zbigniew Łukasik 
 

Ciąg pieszo-spacerowy ul. Kosmonautów 

 
 

315 740,00 zł 
 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada budowę 500 m² chodnika z kostki brukowej. Dodatkowo konieczna jest tu przebudowa 
jezdni (ok. 780 m²) w taki sposób, aby nie naruszyć podbudowy i uzbrojenia. Dodatkowo zakłada się 
wymianę krawężnika na długości 130 mb jezdni oraz zamontowanych zostanie 6 ławek 
Lokalizacja: Chodnik po obu stronach wzdłuż ul. Kosmonautów do skrzyżowania z ul. Kasprzaka 

 

 

4.  

 
Zbigniew Łukasik 

 

 
Remont chodników wewnątrz osiedla 

 

 
291 250,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada remont chodników wewnątrz osiedla o powierzchni ok. 1000 m². Chodnik będzie 
wykonany z materiałów rozbieralnych tj. kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej.  
W ramach projektu może zaistnieć również konieczność wymiany krawężników (ok. 625 mb).  
Projekt zlokalizowany jest na terenie SM Lokator 
Lokalizacja: Chodnik biegnący pomiędzy blokiem na ul. Kasprzaka 24, a Tysiąclecia 15, aż do placu przed 
blokiem na ul. Kasprzaka 34 oraz chodnik pomiędzy blokiem na ul. Kosmonautów 7, a Kasprzaka 20 
 
 
 
 

 



Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: 

 

5.  
 

Zbigniew Łukasik 
 

 
Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy 

Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego 
 

 
12 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych 

Lokalizacja: Plac pomiędzy kościołem pw. św. Rafała Kalinowskiego, a placem zabaw na ul. Tysiąclecia 
 

 

6.  

 
Zbigniew Łukasik 

 

 
Rewitalizacja Placu Zabaw przy ul. Tysiąclecia 

 

 
97 300,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż jednego urządzenia zabawowego dla osób niepełnosprawnych, czterech ławek, 

dwóch koszy betonowych oraz montaż trzech podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej  

z zachowaniem wszystkich sfer bezpieczeństwa. Dodatkowo dokonana zostanie rekultywacja mini boiska,  

a także zamontowane zostaną 3 punkty świetlne 

Lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Tysiąclecia 

 

 

7.  
Zbigniew Łukasik 

 
Modernizacja Placu Hutnika 

 

 
153 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu na kwotę ok. 15 000,00 zł, natomiast 
pozostałe środki przeznaczone zostaną na aranżację terenu według wskazań określonych w koncepcji 
Lokalizacja: Teren pomiędzy blokiem na ul. Kasprzaka 46, a blokiem na ul. Tysiąclecia 25a oraz pomiędzy 
blokami nr 30 i 42 na ul. Kasprzaka 

 

 

8.  
 

Zbigniew Łukasik 
 

 
Adaptacja placu rekreacyjno-sportowego za 

budynkiem Kasprzaka 24 
 

 
10 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z projektem z uwzględnieniem 
rekreacyjno-wypoczynkowego charakteru miejsca. Projekt zlokalizowany jest na terenie Centrum Sportu  
i Rekreacji 
Lokalizacja: Teren pomiędzy blokiem na ul. Kasprzaka 46, a blokiem na ul. Tysiąclecia 25a oraz pomiędzy 

blokami nr 30 i 42 na ul. Kasprzaka 

 

 

9.  Zbigniew Łukasik 

 
Wykonanie miejsc parkingowych przy budynku 

Kasprzaka 18 
 

 
123 860,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wyznaczenie 30 miejsc parkingowych z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej  
i podsypce piaskowo-cementowej z krawężnikiem wtopionym wraz z przygotowaniem dokumentacji 
technicznej i uzgodnień. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM Lokator 
Lokalizacja: Teren przy bloku Kasprzaka 18 

 

 

 

 

 

 



Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: 

 

10.  
Elżbieta Madej 

 
 

Budowa 25 miejsc parkingowych oraz nasadzenia 
zieleni przy budynku Tysiąclecia 27 

 

 
150 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt polega na aranżacji zieleni w rejonie budynku Tysiąclecia 27. Dodatkowo projekt zakłada budowę 

ok. 25 miejsc postojowych wraz z dokumentacją techniczną. Projekt zlokalizowany jest na terenie Arcelor 

Mittal i będzie możliwy po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej 

Lokalizacja: Teren pomiędzy budynkiem Tysiąclecia 27 

 

 

11.  Kacper Majewski 

 
Budowa boksów i stojaków rowerowych  

w dzielnicy Kasprzak 
 

 
67 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada budowę parkingów rowerowych zadaszonych, ogrodzonych, zamykanych, oświetlonych  

i monitorowanych na Os. Kasprzaka oraz na przystanku Gołonóg Osiedle. Dodatkowo zamontowane 

zostaną dwa stojaki rowerowe na Górce Gołonoskiej w okolicach wejścia na cmentarz oraz dwa przy 

Przedszkolu nr 14 

Lokalizacja: Boksy znajdowałyby się: 

 -Górka Gołonoska (okolice wejścia do cmentarza)  

-Przedszkole nr 14  

-Przystanek autobusowy (Gołonóg Osiedle)  

-Osiedle Kasprzaka 

 

 

12.  Adam Małota 

 
Budowa chodnika wzdłuż budynku 42  

przy ul. Storczyków 
 

 
70 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada demontaż dotychczas istniejącego chodnika i wjazdów do garaży oraz budowę ok. 200 m² 

nowego chodnika z materiałów rozbieralnych na podbudowie piaskowo-cementowej. Projekt 

zlokalizowany jest na terenie SM Lokator oraz będzie możliwy po uzyskaniu zgody Wspólnoty 

Mieszkaniowej 

Lokalizacja: Plac wzdłuż budynku przy ul. Storczyków 42 

 

 

13.  Zbigniew Masina 
 

Modernizacja i ogrodzenie placu zabaw 
 

 
157 300,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miasteczka ruchu 
drogowego (ok. 310mb) oraz montaż monitoringu. Dodatkowo wykonane zostanie 410 m² nowej 
nawierzchni chodników z kostki brukowej 
Lokalizacja: Teren pomiędzy blokiem na ul. Kasprzaka 46, a blokiem na ul. Tysiąclecia 25a 

 

 

 

 

 

 



Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: 

 

14.  
Magdalena Miczka 

 
Remont ciągu pieszego wraz z uporządkowaniem 
terenu przy bloku Kasprzaka 20 oraz wykonanie 

parkingu na 20 stanowisk przy bloku 
Kosmonautów 7 

 

 
250 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada budowę 20 miejsc parkingowych oraz remont nawierzchni chodników o powierzchni  
750 m² oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. Zarówno parking jak i chodniki przygotowane 
zostaną z kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej 
Lokalizacja: Teren pomiędzy blokiem na ul. Kasprzaka 20, a blokiem na ul. Kosmonautów 7 

 

 

15.  Grzegorz Pietrasik 
 

Oświetlenie boiska sportowego i placu zabaw 
 

 
35 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt polega na budowie oświetlenia terenu boiska i placu zabaw. W ramach zadania zamontowane 

zostaną 4 słupy oświetlenia ulicznego, 6 opraw oświetleniowych oraz przygotowana zostanie 

dokumentacja 

Lokalizacja: Plac pomiędzy blokami 14 i 42 przy ul. Storczyków 

 

 

16.  
 

Jerzy Rybak 
 

 
Wykonanie oświetlenia 

 

 
51 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż 6 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi pomiędzy ogródkami działkowymi  
a blokiem Kasprzaka 54 oraz przygotowanie dokumentacji technicznej 
Lokalizacja: Droga znajdująca się pomiędzy ogrodami działkowymi, a blokiem na ul. Kasprzaka 54 

 

 

17.  Wiesław Smoliński 
 

Sportowy Park Podlesie 
 

 
21 800,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż betonowego stołu do tenisa stołowego, montaż słupków, siatki oraz 

wymalowanie linii na boisku, które znajduje się pomiędzy boiskiem do koszykówki oraz siatkówki. Boisko 

to przeznaczone będzie do gry w tenisa ziemnego. W ramach projektu przewiduje się także montaż  

18 ławek. Projekt zlokalizowany w części parkowej terenu należącego do Nadleśnictwa Siewierz 

Lokalizacja: Park Podlesie 

 

 

18.  Paulina Wierzbicka 

 
Ścieżka zdrowia w parku Podlesie wraz  

ze szlakiem nordic walking 
 

 
36 500,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż 10 elementów urządzeń do wykonywania ćwiczeń wraz z tablicami 
informacyjnymi, opracowanie projektu oraz oznakowanie szlaku. Projekt zlokalizowany jest na terenie 
należącym do Nadleśnictwa Siewierz 
Lokalizacja: Park Podlesie 

 

 

 

 

 



Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: TWÓJ GŁOS: 

 

19.  Paulina Wierzbicka 

 
Budowa rowerowego Miasteczka Ruchu 

Drogowego dla dzieci 
 

 
53 000,00 zł 

 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wymianę obrzeży krawężników, uzupełnienie ubytków w nawierzchni, oznakowanie 

pionowe i poziome oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu 

Lokalizacja: Teren pomiędzy blokiem na ul. Kasprzaka 46, a blokiem na ul. Tysiąclecia 25a 

 

 

20.  Andrzej Wolak 
 

Dziecięcy Park Leśny „Podlesie” 
 

43 000,00 zł 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada montaż zestawu zabawowego, 2 ławek, kosza na odpady oraz piaskownicy. Dodatkowo  
w celu zwiększenia bezpieczeństwa plac ten zostanie ogrodzony. Projekt zlokalizowany w części parkowej 
terenu należącego do Nadleśnictwa Siewierz 
Lokalizacja: Park Podlesie 

 

 

21.  Sylwester Zawidzki Ścieżki spacerowe Lasu „Nowe Podlesie” 
 

102 400,00 zł 
 

Proszę przyznać 

liczbę punktów dla 

tego projektu 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada udrożnienie ścieżek spacerowych poprzez wycinkę dzikich krzewów porastających trasę, 

wyrównanie terenu, przygotowanie projektu, montaż 4 ławek oraz oznakowanie terenu tablicami 

informacyjnymi. Projekt zlokalizowany jest na terenie należącym do Nadleśnictwa Siewierz 

Lokalizacja: Park Podlesie oraz droga wzdłuż ul. Tysiąclecia do ul. Podlesie 

 

 

 

*Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem 16 lat, zamieszkuje pod wskazanym poniżej adresem,  

a dane, które zawarłem w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej  

za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 

** Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników głosowania w ramach 

prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, czyli Budżetu Partycypacyjnego 

 

Imię i nazwisko głosującego Adres zamieszkania PESEL Podpis: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcja głosowania 
 

Głosowanie odbywa się od 18 do 22 listopada 2013 r.: 

a) elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie Budżetu Partycypacyjnego, 

b) korespondencyjnie poprzez przesłanie formularza na adres: 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, Urząd 

Miejski w Dąbrowie Górniczej, Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,             

ul. Graniczna 21. O ważności karty do głosowania decyduje data stempla pocztowego pod 

warunkiem, że karta wpłynęła do Urzędu Miejskiego nie później niż 7 dni od zakończenia 

głosowania, 

c) bezpośrednio przez złożenie formularza w Punkcie Konsultacyjnym dla danej dzielnicy. 

 

Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danej dzielnicy poprzez 

rozdysponowanie przy odpowiednich projektach liczby 10 punktów, jakimi dysponuje każdy 

mieszkaniec. Przekroczenie progu 10 pkt. oznaczać będzie nieważność głosu. Oznacza to, iż każdy 

projekt może dostać ocenę w skali od 0 do 10, ale suma wszystkich punktów na karcie nie może 

przekroczyć 10 pkt. 

Każdy mieszkaniec dzielnicy może głosować wyłącznie raz. W przypadku zagłosowania  

w dwóch lub więcej dzielnicach lub poprzez oddanie głosu dwa razy w danej dzielnicy, głosy te uznaje 

się za nieważne. 

Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że ma ukończone  

16 lat i dane, które zawarte zostały w karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym.  

*Brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL i podpisu pod oświadczeniami znajdującym się pod 

listą projektów o treści: „Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem 16 lat, zamieszkuje pod wskazanym 

poniżej adresie, a dane, które zawarłem w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 

Karnego” oraz : „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(t.j. Dz.U. z 2002 

r. Nr 101, poz.926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

do opracowania wyników głosowania w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta 

Dąbrowa Górnicza, czyli Budżetu Partycypacyjnego” powoduje uznanie głosu za nieważny. 

 

W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany. Wymaga się 

rejestracji adresu poczty elektronicznej osoby głosującej. 

 

 

 

 


