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Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: 
- Budowa osiedlowego skweru Manhattan – na osiedlu Sikorskiego 
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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: 423 086,04 zł 

 

Liczba złożonych projektów: 5 

 
Kwota złożonych projektów: 485 280,00 zł  
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Autor:  Edward Jasiński 
 

Tytuł:   Ciąg chodników i alejka piesza pomiędzy budynkami 36 i 34 
 
Lokalizacja: chodnik i schody usytuowane pomiędzy blokami Al. J. Piłsudskiego 34 i 36  
 
Koszt szacunkowy: ----------------- 
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni chodników, schodów, montaż ławek  

wraz z koszami na śmieci, budowę oświetlenia. 
 
 Opinia: Teren objęty projektem „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa 
istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej. 
Planowany termin realizacji 2015/2016. 



 

 

www.twojadabrowa.pl 

Lokalizacja: teren pomiędzy blokami Al. J. Piłsudskiego 34 i 36  
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Autor:  Andrzej Skubera 
 
Tytuł:   Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej działającej  
w dzielnicy Manhattan 
 
Lokalizacja: Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
  
Koszt szacunkowy: 100 000,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada zakup książek i wyposażenia Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej – 
literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży (literatura piękna i popularnonaukowa), 
zakup systemów wystawienniczych (ramy, gabloty), zakup urządzeń multimedialnych                    
i systemów nagłaśniających (zestaw nagłaśniający z mikrofonem, laptop, urządzenie 
wielofunkcyjne), montaż rolet, zakup wyposażenia wypożyczalni dla dzieci (mata 
edukacyjna, regały modułowe na książki dziecięce). 
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
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Autor:  Ryszard Harańczyk 
 
Tytuł:   Placyk rekreacyjny z siłownią pod chmurką 
 
Lokalizacja: teren obok Przychodni Zdrowia i Zespołu Szkół nr 2 przy Al.J.Piłsudskiego 24 
 
Koszt szacunkowy: 97 900,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej (pięciu podwójnych urządzeń), stołu do 
tenisa stołowego, dwóch stolików do gry w szachy, ławek, betonowych koszy oraz 
oświetlenie powstałego placu rekreacji. 
 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji –konieczne będzie wydzielenie części nieruchomości 

z trwałego zarządu szkoły i przedszkola  
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Lokalizacja: teren obok Przychodni Zdrowia i Zespołu Szkół nr 2 
przy Al.J.Piłsudskiego 24 
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Lokalizacja: teren obok Przychodni Zdrowia i Zespołu Szkół nr 2 
przy Al.J.Piłsudskiego 24 
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Autor:  Ryszard Harańczyk 
 

Tytuł:   Klub Seniora i Juniora Manhattan na Osiedlu Sikorskiego 
 
Lokalizacja: Osiedle Manhattan 
 
Koszt szacunkowy:  143 690,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada powstanie klubu osiedlowego na osiedlu Manhattan. Prowadzenie klubu 
zostanie zlecone organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert. W kosztach 
projektu ujęto wynagrodzenie instruktorów , zakup materiałów do prowadzenia zajęć 

merytorycznych (w tym sprzętu multimedialnego). 
 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji – proponowane zwiększenie projektu do kwoty               
225 186,04 (o kwotę 81 496,04) co pozwoli na wpisanie do warunków konkursu 
organizowanie również osiedlowych iventów 
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Autor:  Edward Jasiński 
 

Tytuł:   Klub Osiedlowy Seniora 
 
Lokalizacja: Osiedle Manhattan 
 
Koszt szacunkowy:  143 690,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada powstanie klubu osiedlowego na osiedlu Manhattan. W kosztach 
projektu ujęto wynagrodzenie instruktorów , zakup materiałów do prowadzenia zajęć 

merytorycznych (w tym sprzętu multimedialnego). 
 
 Opinia: Zakres projektu pokrywa się z projektem „Klub Seniora i Juniora Manhattan – na 
Osiedlu Sikorskiego”. Projekt nie trafi na kartę do głosowania. 
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