
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO 
UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 

FORUM MIESZKAŃCÓW 

Tucznawa-Bugaj-Sikorka 
 dzielnica nr 27 

 
Kwota dla dzielnicy: 168 615,17 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 6 

 Liczba projektów pod głosowanie: 5  
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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:  Sławomir Żmudka, Adrian Przybyła  
 

Tytuł: Przygotowanie i rozbudowa Parku oraz Placu Zabaw  
 w Tucznawie 
 
Lokalizacja: Plac przy ul. Ks. Stanisława 
 
Koszt szacunkowy: 168 615,17 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada realizację projektu w oparciu o przygotowaną dokumentację 
techniczną przygotowaną w ramach I edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.  
W ramach projektu planuje się wykonać roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i 
krzewów, roboty w zakresie usuwania gleby). Planuje się także rozpocząć roboty ziemne  
w zakresie finansowym, który pozostanie po realizacji robót przygotowawczych  
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Autor:  Sławomir Żmudka, Antoni Marcinkiewicz 
 

Tytuł: Dobudowa punktów świetlnych na odcinku  
ul. Relaksowa do ul. Hallerczyków  
 
Lokalizacja: Odcinek od ul. Relaksowej do zbiegu z ul. Hallerczyków  
 
Koszt szacunkowy: 35 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę 4 słupów oświetleniowych w nowoczesnej technologii LED 
wraz z projektem, uzgodnieniami, warunkami przyłączeniowymi i pozwoleniem na budowę  
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Autor:  Sławomir Żmudka  
 

Tytuł: Budowa chodnika na ulicy Gilowej (Sikorka) 
 
Lokalizacja: Chodnik przy ulicy Gilowej  
 
Koszt szacunkowy: 168 615,17 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada budowę chodnika przy ulicy Gilowej. W ramach projektu planuje się 
utworzyć chodnik z kostki brukowej na podbudowie cementowo-piaskowej o długości  
ok. 195 mb oraz 2 m szerokości wraz z krawężnikiem i obrzeżem. Dodatkowo przygotowany 
zostanie projekt techniczny i niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę   
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Autor:  Wiesław Dziechciarz  
 

Tytuł: Ogrodzenie kompleksu sportowego przy ul. Idzikowskiego 68 C 
w Dąbrowie Górniczej i zakup sprzętu do pielęgnacji płyty boiska 
wraz z niezbędnym doposażeniem  
 
Lokalizacja: Boisko sportowe przy ul. Idzikowskiego 68 C   
 
Koszt szacunkowy: 140 046,33 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada ogrodzenie kompleksu sportowego przy ul. Idzikowskiego 68 C wraz  
z montażem furtek stalowych. W ramach projektu zakupionych zostanie 5 stojaków 
rowerowych, 10 koszy parkowych oraz zakupiona zostanie kosiarka samojezdna z koszem na 
trawę 
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Autor:  Monika Drewońko 
 

Tytuł: Zakup książek oraz wyposażenie meblowe "Kącik malucha" dla 
filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej 
 
Lokalizacja: Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Ks. Stanisława 1 
 
Koszt szacunkowy: 20 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucznawie w nowe 
pozycje książkowe, aparat fotograficzny oraz 2 fotele. Dodatkowo Biblioteka zostanie 
wyposażona w „Kącik malucha” w skład której wejdzie półka lokomotywa, półka wagonik, 
regały i mata  
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ul. Ks. Stanisława 1 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

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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