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Projekt realizowany w ramach I edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Relaks rodzinny pod chmurką 

 
Zakup telewizora do Świetlicy Środowiskowej  
w Błędowie 
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Podsumowanie weryfikacji i opiniowania 
wniosków 

236 złożonych wniosków 
 

•96 wniosków zostało zakwalifikowanych jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 
•52 wnioski zostały uznane jako niemożliwe do wykonania  
w zaproponowanym kształcie 
 
•81 wnioski będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia 
albo modyfikacji 
 
•7 wniosków odpadło na etapie weryfikacji formalnej 
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 Kwota dla dzielnicy: 134 505,37 zł 

 

 

 Liczba złożonych projektów: 6 

 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 450 500,00 zł  
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Autor:  Halina Koziak  
 

Tytuł:   Wykonanie podestu oraz zakup i montaż trybuny 
 sportowej stałej, trzyrzędowej z zadaszeniem 
 
Lokalizacja: Teren obok boiska Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza Błędów” 
 
Koszt szacunkowy: 134 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada montaż trybuny trzyrzędowej długości ok. 15m wraz z 
przeprowadzeniem prac ziemnych oraz dokumentacją projektową. Projekt zlokalizowany 
jest na terenie LKS „Tęcza Błędów”.   
 

 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
  - koszt zadaszenia przewyższa środki przyznane dla dzielnicy 
  - ze względu na brak środków finansowych nie ma także możliwości  
  modernizacji dotychczas istniejącej trybuny sportowej 
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Lokalizacja: Teren obok boiska Ludowego Klubu 

Sportowego „Tęcza Błędów” 
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Autor:  Andrzej Czechowski 
 

Tytuł: Rekultywacja terenu – budowa mini siłowni  
 
Lokalizacja: Teren przy OSP Łazy Błędowskie ul. Łazy Błędowskie 12  
 
Koszt szacunkowy: 36 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada montaż 2 ławek betonowo-drewnianych oraz trzech urządzeń  
siłowni zewnętrznej. Projekt zlokalizowany jest na terenie OSP Łazy Błędowskie.  

 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
  - Nie ma możliwości wyburzenia budynku i wyrównania terenu wraz z 
 posadzeniem trawnika ze względu na fakt, że teren ten stanowi własność 
 prywatną 
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Lokalizacja: Teren przy OSP Łazy Błędowskie  

ul. Łazy Błędowskie 12  
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Autor:  Kamil Jędrusik 
 

Tytuł: Ułożenie kostki brukowej wokół remizy OSP Błędów  
 
Lokalizacja: Teren przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie  
 
Koszt szacunkowy: 55 500,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada utwardzenie placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Błędowie. W ramach projektu planuje się dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni 
asfaltowej, rozbiórki i ułożenia krawężnika, wykonać podbudowę z kruszywa oraz ułożyć ok. 
200m² kostki brukowej. Szacunkowy koszt projektu obejmuje także wykonanie 
dokumentacji technicznej wraz z dokonaniem uzgodnień.  
 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Teren przy budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Błędowie 
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Autor:  Tadeusz Krzyśko  
 

Tytuł: Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  
 w Błędowie  
 
Lokalizacja: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie ul. Żołnierska 87  
 
Koszt szacunkowy: 35 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie. W ramach 
projektu planuje się pomalować ściany wraz z sufitem, wymienić podłogę oraz drzwi 
wewnętrzne do sali konferencyjnej.  
 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Błędowie 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

 
 
 
 
Autor:  Kazimierz Woźniczka  
 

Tytuł:   Budowa chodnika z przebudową muru 
 
Lokalizacja: Łuk drogi zlokalizowany przy kościele ul. Żołnierska 
 
Koszt szacunkowy: 100 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie chodnika w pobliżu kościoła w Błędowie. W ramach 
projektu planuje się ułożyć krawężniki wraz z obrzeżami, wykonać podbudowę z kruszywa 
oraz ułożyć ok. 200 mb kostki brukowej. Szacunkowy koszt projektu obejmuje także 
wykonanie dokumentacji technicznej wraz z dokonaniem uzgodnień.  

 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
   - Dokonana została zmiana lokalizacji projektu  
   - Ze względu na zmianę lokalizacji nie został wzięty pod uwagę zakres projektu 
     związany z renowacją muru. Szacunkowa wartość jego przebudowy wraz z w/w 
  zakresem może przekroczyć środki przyznane dla dzielnicy 
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Lokalizacja: Łuk drogi zlokalizowany przy kościele  

ul. Żołnierska 
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Autor:  Jolanta Oczadły 
 

Tytuł: Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole 
 Podstawowej Nr 27 w Dąbrowie Górniczej  
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Żołnierska 188  
 
Koszt szacunkowy: 90 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 27 w sprzęt komputerowy w 
skład którego wejdzie: 18 zestawów komputerowych, laptop, oprogramowanie, 
kserokopiarka oraz tablica interaktywna z rzutnikiem krótkoogniskowym.  

 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Żołnierska 188  
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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 

www.twojadabrowa.pl  

 

mailto:twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl
mailto:twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl
mailto:twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl
http://www.twojadabrowa.pl/
http://twojadabrowa.pl/index.html

