
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO 
UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 

FORUM MIESZKAŃCÓW 

Zielona-Korzeniec-Dziewiąty   
 dzielnica nr 16 

 
Kwota dla dzielnicy: 330 048,62 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 8 

 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 uznanne 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:  Jarosław Potęga 
 

Tytuł:   Położenie kostki brukowej na drodze dojazdowej do 
 wspólnot mieszkaniowych przy ul. Limanowskiego 55, 
 57 i 59 
 
Lokalizacja: Droga dojazdowa do budynków przy ul. Limanowskiego 55,57 i 59 
 
Koszt szacunkowy: 70 300,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada położenie kostki brukowej na drodze dojazdowej do wspólnot 
mieszkaniowych przy ul. Limanowskiego 55, 57 i 59. W ramach projektu planuje się 
zdementować dotychczasową nawierzchnię poprzez jej wymianę na ok. 270 m² kostki 
brukowej.   
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Lokalizacja: Droga dojazdowa do budynków przy  

ul. Limanowskiego 55,57 i 59 
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Autor:  Alicja Biegańska 
 

Tytuł: Multimedialne Laboratorium Kosmosu  
 
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 1 ul. Konopnickiej 56  
 
Koszt szacunkowy: 221 242,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada modernizację kopuły szkolnego Obserwatorium Astronomicznego, 
poprzez doposażenie jej w dodatkowe teleskopy, zakup zdalnego sterowania do obrotu i 
otwierania kopuły oraz komputera do sterowania przez internet. Projekt zakłada także 
doposażenie obserwatorium w sprzęt multimedialny (m.in. w komputery, tablicę 
interaktywną, projektor itp.), meble, a także pomoce naukowe. 
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Lokalizacja: Zespół Szkół nr 1 ul. Konopnickiej 56  
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Autor:  Daniel Beszterda 
 

Tytuł: Monitoring terenów szkolnych i przedszkolnych  
 
Lokalizacja: Teren przy  Zespole Szkół nr 1 ul. Konopnickiej 56, Zespole Szkół   
      Specjalnych nr 6 ul. Konopnickiej 36 oraz Przedszkolu nr 6 przy ul. Robotnicza 33 
 
Koszt szacunkowy: 50 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada montaż monitoringu przy Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół 
Specjalnych Nr 6 oraz Przedszkolu nr 6 celem zwiększenia bezpieczeństwa osób do nich 
uczęszczających. Projekt zakłada montaż 2 kamer obrotowych, dokonanie uzgodnień 
technicznych, ułożenie światłowodu (linia napowietrzna) oraz zakup monitora wraz z 
licencjami w przypadku dwóch pierwszych lokalizacji. W przypadku Przedszkola, tam 
zamontowany zostanie monitoring stacjonarny w skład którego wejdzie: rejestrator, 
okablowanie oraz kamery 
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Lokalizacja: Teren przy Zespole Szkół nr 1 ul. Konopnickiej 

56, Zespole Szkół Specjalnych nr 6 ul. Konopnickiej 36 oraz 

Przedszkolu nr 6 przy ul. Robotnicza 33 
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Autor:  Danuta Orczykowska 
 

Tytuł: Modernizacja chodników wzdłuż ulicy 9 Maja oraz 
 ulicy Łańcuckiego na terenie Gminy Dąbrowa 
 Górnicza  
 
Lokalizacja: Chodnik przy ul. Łańcuckiego (prawa strona); chodnik przy ul. 9 Maja   
 
Koszt szacunkowy: 196 750,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada remont chodników w ciągu ul. 9 Maja oraz ul. Łańcuckiego na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 9 Maja do schodów terenowych (prawa strona). Projekt 
obejmuje położenie ok. 745 m² kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej 
wraz z przygotowaniem dokumentacji wykonawczej oraz przeprowadzeniem uzgodnień. 
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Lokalizacja: Chodnik przy ul. Łańcuckiego (prawa strona); 

chodnik przy ul. 9 Maja  
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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  
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