
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. 

Kwota dla dzielnicy: 111 683,12 zł 

 

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

Głosowanie w dzielnicy TUCZNAWA-BUGAJ-SIKORKA (ulice: Idzikowskiego, Królewska, Księdza Stanisława, Łazowska, 

Przymiarki, Siewna, Batalionów Chłopskich, Borowinowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Żurawinowa, 

Czajkowa, Gilowa, Grabowa, Hallerczyków 66, 70, 72, 76-187, Pomłynie, Ptasia, Relaksowa, Skowronkowa, Słowikowa, 

Sowia, Szpakowa, Wilgowa) odbywa się: 

a) bezpośrednio, przez złożenie formularza w Punkcie Konsultacyjnym, tj. Filia nr 16 MBP, ul. Ks. Stanisława 1  

(poniedziałek od 10.00 do 15.00, wtorek od 08.00 do 20.00, środa, czwartek, piątek od 13.00 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  

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Szacunkowy koszt 

1. 

Adrian Przybyła 

Sławomir Żmudka 

Kompleks placów zabaw i siłowni 96 783,00 zł 
 

Opis: Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w dz. Sikorka w zestaw zabawowy, 2 ławki oraz 2 podwójne urządzenia do siłowni 

zewnętrznej. Dodatkowo konieczne jest tu przesunięcie ogrodzenia ze względu na konieczność zachowania stref bezpieczeństwa. 

W przypadku placu przy ul. Ks. Stanisława konieczne jest tu przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego 

rejonu wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację zadania w latach kolejnych. Dodatkowo 

wykonane zostaną prace polegające na wyrównaniu tego terenu. 

Lokalizacja: Plac zabaw na Sikorce oraz plac przy ul. Ks. Stanisława 

2. 

Adrian Przybyła 

Sławomir Żmudka 
Zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego 14 900,00 zł 

 

Opis: Projekt zakłada doposażenie dzielnicy w sprzęt nagłaśniający w skład którego wejdzie: zestaw nagłaśniający, mikser, 

mikrofony, statywy do kolumn, projektor multimedialny. Projekt pozwoli na wzbogacenie imprez plenerowych, które będą 

organizowane w dzielnicy. 

Lokalizacja: Sprzęt miałby się znajdować w remizie OSP Tucznawa 
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