
WYDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 

INFORMACJA ZE SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCEGO  

DZIELNICA GOŁNÓG – 295 233,25  

Etapy DBP 2.0:  

1. Spotkanie mapujące dnia 24.03 liczba uczestników 15 

 

2. Dzielnicowe Fora Mieszkańców – wybór projektów: 

spotkanie nr I dnia 26.05 liczba uczestników 7 

spotkanie nr II dnia 09.06 liczba uczestników 8 

 

3. Dzielnicowe Fora Mieszkańców – warsztaty projektowe: 

spotkanie nr I    dnia 14.09 liczba uczestników 7  

        spotkanie nr II    dnia 28.09 liczba uczestników 5 

spotkanie nr III   dnia 12.10 liczba uczestników 13 

spotkanie nr IV dnia 26.10 liczba uczestników 8 

Szczegółowy przebieg spotkań opisany jest w notatkach zamieszczonych na stronie twojadabrowa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 

Budżet Partycypacyjny.  

 

Lista opracowanych projektów:  

 

 Nazwa 

projektu 

Cel realizacji projektu ze 

wskazaniem 

problemów, które 

rozwiązuje  

Dokładna lokalizacja, 

obszar jego realizacji  

Zakres planowanych prac 

do wykonania  

Harmonogram prac  Szacunkowy 

koszt 

realizacji 

Głosowanie 



1 EKO Parking/ 

Przyjazny 

parking 

Powstanie nowego 

parkingu. Zwiększenie 

ilości miejsc 

parkingowych  

dla mieszkańców oraz 

osób przyjeżdżających  

do szkoły i przedszkola. 

Problem: brak miejsc 

parkingowych, 

parkowanie  

na nieutwardzonym 

terenie.  

Wzdłuż drogi 

wewnętrznej od 

budynku przy  Al. J. 

Piłsudskiego 75  

w stronę hydroforni  

i Szkoły Podstawowej 

nr 18.  

Realizacja poszczególnych 

elementów projektu  

wg poniższej kolejności  

 w zakresie możliwym  

do wysokości kwoty 

środków dla projektu: 

a. Dokumentacja 

techniczna  

b. Wszystkie miejsca 

postojowe (płyty ażurowe), 

umocnienie skarp, 

ewentualne 

murki oporowe 

c. Oświetlenie (nowa 

lampa LED) i zieleń 

(żywopłot, odtworzenie 

zieleni na 

skarpach itp.) 

d. Wymiana/naprawa 

nawierzchni jezdni (asfalt)  

I kwartał - przekazanie 

do wydziałów, 

zabezpieczenie 

środków na realizację 

II kwartał - 

przygotowanie 

dokumentacji 

technicznej  

III kwartał – 

przeprowadzenie 

procedury zamówień 

publicznych  

IV kwartał - 

realizacja projektu   

250 000,00 zł NIE 

2 Przyjazna 

biblioteka/ 

Kultura  

i wiedza  

w bibliotece   

Powiększenie 

księgozbioru biblioteki 

oraz wyposażenie jej w 

sprzęt multimedialny dla 

czytelników 

Filia nr Miejska 

Biblioteka Publiczna 

ul. Wybickiego 3a 

Zakup książek -             

17 733,25 zł 

 

Zakup sprzętu 

multimedialnego  

i komputerowego -  

7 500,00 zł 

Organizacja spotkań 

autorskich -  

5 000,00 zł 

I kwartał -    

oczekiwanie  

na przyznane środki 

II kwartał – wyłonienie 

księgarni - jednego 

dostawcy na całą 

biblioteczną sieć  

(w drodze najlepszej 

oferty). Realizacja 

projektu. 

III kwartał – realizacja 

30 233,25 zł NIE 



3 Dział 

komiksu 

i rysunku 

Stworzenie działu 

komiksu i rysunku  

w bibliotece  

i wyposażenie go w 

odpowiedniej jakości 

księgozbiór. 

Filia nr Miejska 

Biblioteka Publiczna 

ul. Wybickiego 3a 

Zakup komiksów -  

11 000,00 zł 

Zakup literatury związanej 

z plastyką –  

2 500,00 zł 

Zakup stolików -  

1 500,00 zł 

projektu poprzez 

systematyczny zakup 

elementów zawartych 

w projekcie. 

IV kwartał – realizacja 

projektu (zakup 

głównie w październiku 

i na początku 

listopada). 

Wprowadzanie 

nowości do systemu 

trwa do końca roku. 

 

15 000,00 zł NIE 

 

Uwagi/dodatkowe informacje :  

Dokumentacja techniczna na całość projektu ,(z uwzględnieniem etapowania), do wykorzystania w przypadku pozyskania środków w kolejnych edycjach 

Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.  

 

Sporządził: Animator Dzielnicowy Mariusz Stefaniak            Zatwierdził:  Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych 

 

          i Aktywności Obywatelskiej 

Piotr Drygała  

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 


