LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA
W DĄBROWSKM BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM NA ROK 2017 r.
DZIELNICA: STARY GOŁONÓG
Lp.

Wnioskodawca:

Tytuł projektu:

Szacunkowy koszt:

1.

Dominika Dubiel,
Krzysztof Klimczak,
Dariusz Bartnik

Siłownia plenerowa dla małych
i dużych, miejsca parkingowe,
chodniki, ogrodzenie placu zabaw

321 648,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada:
1. montaż 8 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej,
2. wykonanie miejsc postojowych po stronie południowej budynku przy ul. Tysiąclecia 1,
3. montaż dwóch wiat śmietnikowych na 4 stanowiska wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej,
4. wykonanie boiska do Street ball’a o powierzchni 100 m2 wraz z piłkochwytem, stojakiem na rowery, montaż
ławek, kosza, wykonanie słupków odgradzających część boiska od parkingu,
5. remont nawierzchni chodników przy ul. III Powstania Śląskiego 5 oraz przy bloku Kasprzaka 8 (wraz z
przedłużeniem do budynku przy ul. III Powstania Śląskiego 7)
6. ogrodzenie placu zabaw znajdującego się przy ul. Kasprzaka 8
Lokalizacja: 1. teren pomiędzy blokami III Powstania Śląskiego 6, Piłsudskiego 44, Tysiąclecia 7; 2. teren przy
ul. Tysiąclecia 1; 3.teren pomiędzy blokami Kasprzaka 2,4 oraz Dzieci Wrześni 6,8, 4. teren przed Przedszkolem
nr 13; 5. chodniki przy ul. III Powstania Śląskiego 5 oraz przy bloku Kasprzaka 8; 6. teren przed blokiem
Kasprzaka 8

2.

Anna Gaweł,
Jadwiga Michta,
Piotr Woźniak

Monitoring i rekreacja dla Nas

320 000,00 zł

Streszczenie projektu:
Projekt zakłada:
1.poprawę bezpieczeństwa w dzielnicy poprzez rozbudowę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego przy
ul. Wybickiego (montaż dwóch kamer, zakup macierzy dyskowej, monitora, oprogramowania, licencji i
urządzeń umożliwiających przekazywanie obrazu z kamery na monitor),
2. montaż 12 podwójnych elementów do siłowni zewnętrznej (na terenie ZSO nr 2) wraz z wykonaniem
podbudowy, montaż elementów małej architektury – stoliki do gry w szachy, ławki, kosze, stojaki na rowery,
wykonanie aranżacji zieleni.
Lokalizacja: ul. Wybickiego (monitoring), teren ZSO nr 2 (siłownia zewnętrzna)
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