OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
o publikacji projektów pod głosowanie w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego
w dzielnicy ALEJE, które odbędzie się w terminie 18-22 listopada 2013 r.
Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł
Głosowanie dotyczy projektów:
Lp.
1.

2.

3.

Wnioskodawca
Jacek Gawroński

5.

6.

7.

Opis: Projekt zakłada wydzielenie z pasa drogowego działek oraz dokonanie zmiany użytku gruntu w celu zabudowy kontenerów na śmieci (z wyjątkiem kontenerów na selektywną zbiórkę
odpadów). Realizacja projektu wymaga zmniejszenia miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Korczaka. Lokalizacja: wzdłuż ul. Korczaka
Marta Kowalska
Rekreacja dla mojej rodziny
243 200,00 zł
Opis: Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw – montaż huśtawek łańcuchowych (2 szt.), huśtawki ważki (2 szt.), kiwaki na sprężynach (2 szt.), piaskownicy, zestawu zabawowo-zręcznościowego
ze zjeżdżalnią, ściany wspinaczkowej, stołów betonowych z ławkami, urządzeń do siłowni zewnętrznej (6 szt.), kosza do koszykówki, stołów do gry w szachy (2 szt.). W cenie projektu ujęte zostało
ogrodzenie placu rekreacji. Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Korczaka a ul. Przemysłową

10.

11.

12.

13.

58 000,00 zł

Mieczysław Mikulski
Montaż słupów oświetleń parkowych
55 000,00 zł
Opis: Projekt dotyczy budowy oświetlenia chodnika ( 6-7 słupów parkowych) wzdłuż bloków przy ul. Korczaka. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, która wyraziła zgodę
na realizację przedsięwzięcia. Lokalizacja: ul. Korczaka 2,4
Marcin Nakielski
Boiska do siatkówki plażowej
100 000,00 zł
Opis: Projekt dotyczy budowy dwóch boisk do siatkówki plażowej o wymiarach 8,00x16,00. W ramach projektu wykonane zostaną roboty ziemne, wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni
boiska oraz montaż wyposażenia – słupki, siatki (treningowa, turniejowa), stanowisko sędziowskie, ławki (3 szt.), kosze na śmieci. Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Korczaka a ul. Przemysłową
Marek Pezda
Renowacja boisk Helikon
160 000,00 zł
Opis: Projekt zakłada realizację dwóch boisk ( pow. ok.200 m2) o nawierzchni sztucznej poliuretanowej na bazie istniejącej podbudowy. Koszty projektu obejmują przygotowanie istniejącej
podbudowy czyszczenie, frezowanie itp.), wyrównanie istniejącej podbudowy masą żwirowo – poliuretanową, montaż nawierzchni poliuretanowej, malowanie linii, dostawę i montaż sprzętu
sportowego. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację projektu. Lokalizacja: boiska pomiędzy blokami Wojska Polskiego 43 i Korczaka 6
Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy

ul. Norwida 23 oraz 28

266 550,00 zł

Opis: Projekt dotyczy budowy chodników przy bloku ul. Norwida 23 i Norwida 28, budowy ok. 20 miejsc parkingowych we wskazanym terenie, remontu nawierzchni jezdni przy bloku Norwida 28
(położenie nawierzchni z rozbieralnej kostki betonowej) oraz zagospodarowanie terenu przed kompleksem garaży poprzez posadzenie roślin zimozielonych (thuja). Dla realizacji projektu
konieczna jest zgoda Wspólnot Mieszkaniowych właściwych dla ww. terenu. Lokalizacja: teren wokół bloków przy ul. Norwida 23 i ul. Norwida 28
Józef Socha

9.

Rozbudowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem

Opis: Projekt zakłada zamontowanie dodatkowych urządzeń zabawowych na terenie istniejącego placu zabaw – zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, dwóch huśtawek podwójnych, dwóch
huśtawek ważek, dwóch kiwaków, zestawu zręcznościowo – sportowego, czterech ławek, dwóch koszy oraz ogrodzenie placu. Teren, na którym zlokalizowany ma być projekt należy do Spółdzielni
Mieszkaniowej „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację projektu. Lokalizacja: plac zabaw pomiędzy blokami ul. Wojska Polskiego 43 a ul. Korczaka 6

Iwona Pytlik
8.

Szacunkowy koszt
127 500,00 zł

Opis: Projekt zakłada budowę ok. 35 miejsc parkingowych na terenie pasa drogowego. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację
przedsięwzięcia. Lokalizacja: teren przy ul. Wojska Polskiego 43,45,47,49
70 000,00 zł
Zdzisława Górska-Nieć
Śmietniki oswojone – uporządkowanie kontenerów na śmieci oraz terenu wokół nich przy ul. Korczaka

Henryk Mańka
4.

Tytuł projektu
Budowa miejsc parkingowych

Remont schodów terenowych

170 000,00 zł

Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu schodów oraz terenu przed schodami. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację
przedsięwzięcia. Lokalizacja: schody pomiędzy blokami Wojska Polskiego 43 i 49 a pawilonem handlowym przy ul. Wojska Polskiego 47
Krystyna Szpakiewicz
Połączenie pomieszczeń w bibliotece
21 000, 00 zł
Opis: Projekt zakłada połączenie pomieszczeń w bibliotece. W ramach projektu wykonana zostanie dokumentacja projektowa określająca sposób techniczny wykonania połączenia pomieszczeń,
malowanie, likwidacja poziomów, obudowa ścianek.Lokalizacja: Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Wojska Polskiego 43
Maciej Urbańczyk, Klaudia
Modernizacja parkingu, dojazdu oraz dojścia do Przedszkola nr 8 – ul. Partyzantów Dzielnica Aleje wraz z utwardzeniem drogi
339 128,36 zł
Tułacz
dojazdowej do ul. Buczka
Opis: Projekt zakłada wykonanie na ul. Partyzantów chodnika z kostki brukowej, budowę dojazdu do garaży z płyt ażurowych, budowę miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 8, wykonanie jezdni
z kostki brukowej, oznakowanie ulicy (montaż progów zwalniających i lustra) oraz utwardzenie drogi dojazdowej (frezowiną) do ul. Buczka. Dla prawidłowej realizacji projektu konieczna jest
likwidacji garaży zlokalizowanych w pasie drogowym oraz dokonanie uzgodnień uzbrojenia podziemnego znajdującego się w drodze. W zależności od warunków technicznych uzbrojenia zostanie
wykonany projekt techniczny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę dla realizacji zamierzenia. Lokalizacja: teren przy Przedszkolu nr 8, ul. Partyzantów, droga dojazdowa do ul. Buczka
Remont drogi osiedlowej pomiędzy ul. Mickiewicza i Krasińskiego, remont chodników, wykonanie oświetlenia (lampy na
256 000,00 zł
Grażyna Zabieżewska
słupach typu parkowego) na placach i terenach zielonych pomiędzy budynkami
Opis: Projekt dotyczy wykonania remontu drogi osiedlowej, chodników oraz montaż ok. 12 punktów świetlnych typu parkowego. Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Krasińskiego
Marian Zając
Plac zabaw na Alejach pod Kasztanem
40 000,00 zł
Opis: Projekt zakłada montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, 2 huśtawek wahadłowych, 2 huśtawek typu ważka, ławek (3 szt.) oraz koszy. W projekcie ujęte zostało również ogrodzenie placu
zabaw. Lokalizacja teren przy Gimnazjum nr 4 w pobliżu bloków przy ul. Norwida 5,7

Głosowanie w dzielnicy ALEJE (ulice: 11 Listopada 1B-6, 9, 11, 17A, 17B, 19, 20, 6 Sierpnia, Buczka, Katowicka, Korczaka, Krasińskiego, Majakowskiego, Mickiewicza, Norwida, Nowocmentarna, Partyzantów,
Przemysłowa, Reymonta 33-43, Słowackiego, Spółdzielcza, Wojska Polskiego 35-39 A, 43, 49, Wyspiańskiego) odbywa się:
a) bezpośrednio, przez złożenie formularza w Punkcie Konsultacyjnym, tj. Gimnazjum Nr 4, ul. Wyspiańskiego 1 (poniedziałek - piątek od 07.00 do 20.00 )
b) elektronicznie - poprzez formularz znajdujący się na stronie Budżetu Partycypacyjnego www.twojadabrowa.pl
c)
korespondencyjnie - poprzez przesłanie formularza na adres:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
ul. Graniczna 21
41 – 300 Dąbrowa Górnicza

O ważności kart do głosowania nadesłanych listownie decyduje data stempla pocztowego pod warunkiem, że karta wpłynęła do Urzędu Miejskiego nie później niż 7 dni od zakończenia
głosowania. Upoważnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec dzielnicy, który ukończył 16 lat. Głosowanie jest jawne. Oddanie głosu będzie wymagało podania następujących danych:
imię, nazwisko, deklarowany adres zamieszkania oraz PESEL. Oddanie głosu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
e-mail: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl, tel. 32 295 67 41, 32 295 96 38

