
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO 
UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 

FORUM MIESZKAŃCÓW 

Ujejsce   
 dzielnica nr 18 

 
Kwota dla dzielnicy: 155 265,30 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 5 

 Liczba projektów pod głosowanie: 4  
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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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Autor:  Bartosz Solipiwko 
 

Tytuł:   Ujejska Strefa Ruchu  
 
Lokalizacja: Okolice stadionu sportowego, pomiędzy ulicami: Olimpijską, Dobrawa, Mieszka 
I-go 
 
Koszt szacunkowy: 35 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Zadanie 
polegałoby na przygotowaniu dokumentacji, która zawierałaby następujące elementy: 
skatepark, siłownię zewnętrzną z urządzeniami dwustronnymi oraz strefę aktywności ze 
stołami do piłkarzyków, stołami do szachów, warcabów, stołami do pingponga oraz ściankę 
wspinaczkową dla dzieci i młodzieży. Przygotowanie dokumentacji technicznej jest 
konieczne, ponieważ ta pozwoli na oszacowanie dokładnych kosztów realizacji zadania 
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Lokalizacja: Okolice stadionu sportowego, pomiędzy 

ulicami: Olimpijską, Dobrawa, Mieszka I-go 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

 
 
Autor:  Magdalena Hyla 
 

Tytuł:   Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP  
 w Ujejscu wraz z doposażeniem placu zabaw w nowe 
 urządzenia 
 
Lokalizacja: Plac zabaw przy budynku OSP Ujejsce 
 
Koszt szacunkowy: 115 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu w urządzenie zabawowe, huśtawkę 
bocianie gniazdo, karuzelę oraz linozjazd oraz remont alejki przy placu. Istnieje także 
możliwość montażu 4 ławek oraz stojaka na rowery. Projekt zlokalizowany jest na terenie 
OSP Ujejsce 
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Lokalizacja: Plac zabaw przy budynku OSP Ujejsce 
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Autor:  Anna Widawska  
 

Tytuł:   Kort tenisowy-zagospodarowanie terenu  
 na stadionie sportowym przy ul. Olimpijskiej 
 
Lokalizacja: Teren na stadionie sportowym przy ul. Olimpijskiej 
 
Koszt szacunkowy: 155 205,25 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę kortu tenisowego do tenisa ziemnego o wymiarach 
18mx36m wraz z piłkochwytami. Projekt zlokalizowany jest na terenie „UKS Pionier Ujejsce” 
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Lokalizacja: Teren na stadionie sportowym przy  
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Autor:  Anna Widawska  
 

Tytuł:   Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 25  
 w Dąbrowie Górniczej ul. Mieszka I 20 
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Mieszka I 20 
 
Koszt szacunkowy: 39 438,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie Szkoły Podstawowej w sprzęt multimedialny w celu 
stworzenia pracowni językowej. Szkoła doposażona będzie m.in. w słuchawki z mikrofonem, 
tablicę interaktywną, zestaw głośników, stoliki InterActiv, oprogramowanie itp. Projekt 
zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Mieszka I 20 
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Autor:  Danuta Pędras  
 

Tytuł: Zakup książek i wyposażenia dla Filii 17 Miejskiej 
 Biblioteki Publicznej w Ujejscu  
 
Lokalizacja: Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Mieszka I 20  
 
Koszt szacunkowy: 30 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w dodatkowe 
pozycje książkowe, 2 laptopy z oprogramowaniem, projektor multimedialny wraz z 
ekranem, aparat fotograficzny, doposażenie w pomieszczenia w meble dla dzieci oraz 
montaż rolet wewnętrznych.  
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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 
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