
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

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 

Głosowanie dotyczy projektów: 

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. 

o publikacji projektów pod głosowanie w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 
w dzielnicy REDEN-ADAMIECKI, które odbędzie się w terminie 18-22 listopada 2013 r. 

Kwota dla dzielnicy: 174 678,08 zł 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Szacunkowy koszt 

1. 

Jerzy Borecki Budowa nowych miejsc parkingowych 112 500,00 zł 

Opis: Projekt zakłada budowę ok. 28 miejsc parkingowych (w tym wykonanie projektu technicznego). Teren, na którym mają powstać 

nowe miejsca parkingowe należy do SM „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację zadania.  

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 70 

2. 

Piotr Buczyński Nasz pomysł na osiedlowe podwórko przy ul. Adamieckiego 4 173 300,00 zł 

Opis: Projekt zakłada wykonanie prac remontowych pomiędzy budynkami nr 4 i 6 przy ul. Adamieckiego: zabudowę śmietnika, 

wykonanie ok. 10 nowych miejsc parkingowych i nawierzchni z kostki na skwerze wraz z zamontowaniem ławek (12 szt.), koszy na 

śmieci (3 szt.), stołu do ping ponga, posadzenie żywopłotu oraz wykonanie dwóch alejek. Cześć terenu należy do SM „Lokator”, która 

wyraziła zgodę na realizację projektu.  

Lokalizacja: teren przed blokiem Adamieckiego 4 

3. 

Anna Głogowska Kulturalny tort dzielnicowy przed jubileuszem 100-lecia miasta Dąbrowy Górniczej 
– jubileuszowe odliczanie dzielnicy Reden – Adamiecki 

104 000,00 zł 

Opis: Projekt dotyczy organizacji imprez kulturalno-sportowych poprzedzających jubileusz 100-lecia Miasta Dąbrowy Górniczej: 

Rodzinny Turniej Scrable, Dzielnicowe Podchody - rodzinne zawody plenerowe  (z historią dzielnicy w tle), Wieczór z Telimeną – 

sąsiedzkie czytanie, Prezentacja utalentowanych artystycznie dzieci i młodzieży z dzielnicy. Dla prawidłowej realizacji projektu 

konieczny jest zakup sprzętu biurowego: xero kolor, drukarka laserowa, laptop, tusze do xera i drukarki; sprzętu artystycznego: 

mikrofony, mixery, kolumny, sztalugi, krzesła. Wycena: sprzęt biurowy 27 000,00 zł, sprzęt artystyczny 33 500,00 zł, usługi 43 500,00 

zł.  

Lokalizacja: Klub Osiedlowy PKZ Helikon oraz teren dzielnicy 

4. 

Stanisław Kwas Miejsca parkingowe wraz z remontem chodników 174 678,08 zł 

Opis: Projekt zakłada budowę parkingu (20 miejsc) oraz remont 234 mb chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu 

komunikacji pieszych i zmotoryzowanych.  

Lokalizacja: Teren wokół Przedszkola nr 20, Przychodni „Merkury”, ul. Adamieckiego 11 

 
Głosowanie w dzielnicy REDEN-ADAMIECKI (ulice: 1-go Maja 28-65, Adamieckiego, Aleja Róż, Wojska Polskiego 32, 

34, 40-42, 46, 56-70) odbywa się: 

a) bezpośrednio, przez złożenie formularza w Punkcie Konsultacyjnym, tj. Klub Helikon, ul. Wojska Polskiego 45 

(poniedziałek-środa-piątek  12.00-20.00, wtorek-czwartek 10.00-20.00) 

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  
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